
Remote Productivity Series  
van Dell Technologies Services

Thuiswerken op grote schaal met een betrouwbare en deskundige partner

Onze services  
gaan om het 

toepassen van 
expertise, best 

practices en 
automatisering bij 

het leveren van 
betekenisvolle 

resultaten voor uw 
onderneming.

De meeste werknemers in de MKB-sector werken normaal gesproken 
op kantoor, waarbij slechts een klein aantal (ook) extern werkt. Omdat de 
bedrijfscontinuïteit van organisaties ook in deze onzekere tijden van essentieel 
belang is, moeten IT-professionals zorgen voor implementatie en support in een 
situatie waarin steeds meer mensen vanuit huis werken en consistent toegang 
nodig hebben tot bedrijfsapplicaties. 

IT-leiders moeten nu rekening houden met de volgende zaken:

•  Beschikken onze professionals thuis ook over de computers, monitors, 
headsets en andere apparatuur die geschikt zijn voor hun werkvereisten? 
Hoe verschillen de vereisten per groep, bijvoorbeeld architecten, financieel 
analisten, grafische ontwerpers?

•  Hoe blijven onze teams productief en effectief zonder de samenwerkingstools 
die zo vanzelfsprekend zijn op kantoor, zoals vergaderruimtes, whiteboards 
en zelfs gesprekken in de wandelgang?

•  Hoe zorgen we in de thuissituatie voor de veiligheids- en beveiligingsopties 
voor pc's die gelijkwaardig zijn aan die op kantoor?

Dell Technologies Services - Remote Productivity Series   
helpen organisaties om snel een aanzienlijk uitgebreid aantal externe 
werknemers aan het werk te krijgen en support te bieden. IT-leiders 
kunnen gebruikers uitrusten met gepersonaliseerde technologie, tools 
voor samenwerking en communicatie, en beveiligde, niet-onderbroken 
externe toegangsopties. 

Belangrijkste voordelen

•  Behoud van bedrijfsmomentum 
met minimale onderbrekingen  

•  Deskundig advies van een 
Technology Partner met 
uitgebreide ervaring in het 
gebruik van remote workers 

•  Tijdbesparing door thuiswerken 
met gebruiksvriendelijke 
oplossingen die snel een 
gemakkelijk kunnen worden 
geïmplementeerd 

•  Behoud van productiviteit met 
services voor continu support 
en beheer  

•  Optimale werknemerservaring 
met externe werkscenario's



Dell systeem
Laptop of desktop

Telewerker-kit 
Grote monitor, headset, dock, 
toetsenbord, muis (optioneel)

Images
Windows 10, 

Office 365 (E3), Workspace 
ONE-client

Softwarelicenties
Workspace ONE & O365

UEM-Ready 

UEM-licentie 
(Workspace ONE of Intune), 

Geïntegreerd eindpuntbeheer
Snelle start voor Workspace ONE 

of Microsoft Intune

Hogere productiviteit van uw personeel
Eindgebruikers kunnen direct aan de slag omdat hun nieuwe systemen vooraf op de fabriek zijn geladen met Windows 10, 
drivers en de belangrijkste applicaties.

Werknemers hebben een beveiligde toegang nodig tot bestanden. Ook moeten ze videovergaderingen kunnen hosten en 
kunnen samenwerken op documenten. De Microsoft Office 365-applicaties waaronder Teams, OneDrive en Exchange zijn 
krachtige enablers van een hogere productiviteit van uw remote workers. 

We bieden installatieservices voor Office 365-applicaties en Azure Active Directory. We bieden ook services op maat 
voor organisaties met een bestaande Office 365-omgeving die willen uitbreiden naar Teams, OneDrive en Exchange.

Klanten kunnen, indien gewenst, helpen met het beheer van werkzaamheden en het verbeteren van de gebruikerservaring. 
We kunnen allerlei supportservices aan uw IT-team bieden of, als u dat wilt, zelfs de volledige verantwoordelijkheid van 
de IT-servicedesk op ons nemen.

Beter beheer en meer beveiliging
Kies optionele services voor eindpuntbeveiliging, antivirus en de installatie van VDI. Voeg VMware Workspace ONE of Microsoft 
Intune toe om eenvoudig al uw apparaten en systemen vanuit één console te beheren.
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Hoe u ook omgaat met de nieuwe uitdagingen in deze lastige tijden, wij zijn er om u te helpen met het behoud van uw 
bedrijfscontinuïteit en om uw werknemers zo productief mogelijk te laten werken. Neem vandaag nog contact op met 
uw Dell Technologies Services-verkoopvertegenwoordiger.

Beschikbaarheid en voorwaarden van Dell Technologies Services verschillen per regio en per product. Neem voor meer informatie contact 
op met uw verkoopvertegenwoordiger van Dell Technologies.
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Dell Technologies Services ondersteunen  
de overgang naar werken vanuit huis
Duizenden werknemers van Dell Technologies hebben nu 
al meer dan 10 jaar ervaring in werken vanuit huis. Met het 
oog op de huidige anderhalvemetersamenleving hebben onze 
IT-teams het aantal teamleden dat extern werkt wereldwijd 
verhoogd naar 120.000. We hebben veel grote ondernemingen 
geholpen bij het beheer en de ondersteuning van een groot 
aantal externe gebruikers. We staan klaar om deze ervaringen 
ook voor uw succes tot nut te laten zijn.


