Gerust aan het werk

MET ALLE
INFORMATIE
OVER ONZE
CLOUD
WERKPLEK.

Cloud werkplek

Wat is het?
De cloudwerkplek van Hupra is een Windows 8.1. desktop die altijd en
overal via het internet toegankelijk is. De werking is simpel. U logt in via
een website en heeft direct toegang tot uw e-mail, agenda, documenten
en diverse Microsoft applicaties. De cloudwerkplek is daarmee een
volwaardige vervanger van een lokale werkplek met alle dure servers en
licenties van dien. Voor zo’n cloudwerkplek betaalt u een vast bedrag per
gebruiker per maand.

‘Ik wil mijn bestanden op
verschillende apparaten en
locaties kunnen openen.’

Veelvoorkomende wensen van onze klanten:
Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook;
Thuis verder werken waar ik op de zaak was gebleven;
Bij alle gegevens kunnen als ik bij de klant op locatie bent;
In exact dezelfde omgeving werken en op elk gewenst apparaat;
Snel en veilig kunnen werken;
Snel geholpen worden als ik toch een vraag heb.
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Cloud werkplek

De kenmerken
Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
De cloudwerkplek is ideaal voor het MKB of organisaties die niet vooraf
willen investeren in een (zware) IT omgeving maar wel willen profiteren
van de laatste technologieën. Uw werkplek draait op een high end
platform in een veilig ISO-gecertificeerd datacenter in Nederland. Hierin
draait altijd een tweede ‘schaduw’ omgeving mee en worden continu
back-ups gemaakt. Ook het support en beheer wordt geregeld voor u.

Flexibel en overzichtelijk.
Nieuwe gebruikers zijn makkelijk toe te voegen en hebben vrijwel direct
toegang tot een (volledige) werkplek. Er wordt per gebruiker afgerekend
voor de functionaliteit. Het is gemakkelijk om per maand gebruikers te
verwijderen. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld tijdelijke (flex) werknemers of
stagiaires. Verder heeft u altijd recht op de laatste versies en updates en
worden deze, in overleg, automatisch en kosteloos voor u uitgevoerd. Zo
heeft u altijd een up-to-date werkplek, die maandelijks opzegbaar is.

Uw bedrijfs- en branche applicaties
Ook uw bedrijfs-en branchespecifieke applicaties kunnen in uw online
werkplek worden geïntegreerd. Daarvoor wordt een aparte virtuele server
ingericht. Hierdoor zijn ook deze applicaties hardwarematig redundant
uitgevoerd en hoeven applicaties niet op elke desktop apart geïnstalleerd
te worden. De applicaties zijn nu te benaderen via de cloudwerkplek.
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Cloud werkplek

Standaard
De cloud werkplek bestaat uit een solide basis, ook wel de cloud werkplek
standaard genoemd. Deze virtuele werkplek is zeer geschikt voor de
standaard gebruiker in uw organisatie. Voor de zogeheten ‘power user’ is
deze werkplek eenvoudig te upgraden.

Online werkplek

standaard
Windows werkplek inclusief Citrix licentie
5GB (persoonlijke) schijfruimte
E-mailbox met 10GB opslag
Microsoft Office standaard
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Picture Viewer)

Internet Explorer en Google Chrome
Adobe Acrobat Reader voor PDF-bestanden
SSL-beveiliging, Firewall en Antivirussoftware
Dagelijkse back-up van bestanden
(tot 30 dagen terug)
Beheer & onderhoud inbegrepen
24-uurs support

€ 65,00

per gebruiker, per maand
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Cloud werkplek

Upgraden
De standaard uitvoering van de cloud werkplek is doorgaans al ruim
voldoende om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren. Toch kan het zijn
dat u hier niet voldoende aan heeft, omdat u bijvoorbeeld gebruikt maakt
van een bedrijfsspecifieke applicatie of meer opslagcapaciteit wenst. U
kunt de standaard cloud werkplek op vier eenvoudige manieren upgraden:

Microsoft Office Professional
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Picture Viewer, Acces en Publisher.
€5,00 extra per gebruiker, per maand

Opslagcapaciteit
Alleen af te nemen per 10 GB, inclusief een 30 dagen back-up.
€10,- extra per gebruiker, per maand.

Applicaties
Bedrijfsspecifieke software kan worden toegevoegd aan de cloud werkplek
door middel van een Virtual Private Server (VPS). De prijs is afhankelijk
van het type applicatie en de gewenste performance.
Prijs vanaf €150,- per server per maand.

Beveiliging
Extra beveiliging door middel van een token of Mobile Security App.
€10,- per gebruiker, per maand.
de cloudwerkplek is powered by:
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Cloud werkplek

Voordelen en nadelen
De cloudwerkplek zorgt voor een optimale beschikbaarheid van applicaties en informatie. Zo creëren we een centrale IT-omgeving waarmee
bereikbaarheid, snelheid, flexibiliteit, continuïteit en kostenbesparingen
worden gerealiseerd. Zijn er alleen maar voordelen? Helaas niet. Speciaal
voor u zetten we de voor- en nadelen nog even op een rijtje, zodat u na
het lezen van deze brochure de keuze kunt maken of de cloudwerkplek
van Hupra iets is voor uw bedrijf.

Voordelen
1. U kunt werken waar en wanneer u maar wilt
De cloudwerkplek maakt het thuiswerken en de ‘derde werkplek’ (niet
thuis of op het kantoor) mogelijk. Het maakt namelijk niet uit waar u bent,
als u maar een internetverbinding heeft. Het werkt gemakkelijk en snel. U
kunt inloggen via het beveiligde portaal en krijgt daarmee direct toegang
tot een volwaardige werkplek.

2. U heeft continu back-ups van uw data
Bij een cloudwerkplek wordt doorlopend een back-up gemaakt van al uw
bestanden en kunt u standaard in ieder geval 30 dagen terug in de tijd.
Een passend back-upplan kunt in overleg met een ICT-consultant
organiseren.

3. Er is geen server meer nodig op uw locatie
Door de cloudwerkplek is een server op locatie verleden tijd. Hierdoor
bespaart u bijvoorbeeld direct al op uw onderhoud- en stroomkosten.
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4. U heeft altijd een up-to-date werkplek
Servers, storage en netwerkcomponenten van de meest moderne
technologieën staan in een Nederlands ISO gecertificeerd datacenter
redundant opgesteld en zullen te allen tijde up-to-date gehouden
worden. Voor bedrijven in het MKB is het normaal gesproken onbetaalbaar
om een dergelijke ICT-omgeving aan te schaffen.

5. U kunt gebruikers toevoegen/verwijderen
Het toevoegen en/of het verwijderen van werkplekken en/of applicaties is
in een mum van tijd geregeld door onze helpdesk. Geen lange, dure
installatie- en configuratietrajecten. U geeft aan wat uw wensen zijn qua
applicaties en u kunt direct aan de slag.

6. U betaalt een vast bedrag per maand
Met cloudwerkplekken krijgt u meer grip op uw ICT-kosten. U weet waar u
aan toe bent omdat u een vast bedrag per gebruiker, per maand betaalt.

06

7. Uw ict-systeem is optimaal beveiligd
De IT-omgeving in het datacenter is zeer goed beveiligd. Ten eerste is
ieder component dubbel uitgevoerd. Bij het uitvallen van één, neemt een
ander het over. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zeer geavanceerde software om alle dataverkeer te scannen en schoon te houden van
virussen, spam en andere malware. De beveiliging van buitenaf is goed
geregeld. Indien wenselijk kunt u uw medewerkers voorzien van een token,
zodat zij naast het inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord,
tevens een persoonlijke pincode en wijzigende code dienen te gebruiken.

8. U hoeft geen langdurig contract af te sluiten
Veel bedrijven hanteren 3-5 jarige contracten voor hun cloud werkplek.
Bij Hupra is de cloudwerkplek maandelijks opzegbaar. Daarbij zit support
en beheer van uw ICT-omgeving gewoon inbegrepen.

9. Geen investeringen in een zware it-omgeving
U hoeft geen grote investeringen te doen in hardware en licenties. U betaalt voor wat u afneemt op basis van een vast bedrag per maand.

10. U kunt werken op alle mogelijke devices
Met de cloudwerkplek kunnen u en uw medewerkers werken op elk
apparaat (BYOD, CYOD). Met behulp van de Citrix Receiver logt u vanaf elk
apparaat in op uw werkplek ongeacht het besturingssysteem of het merk.
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Nadelen
1. U wordt afhankelijk(er) van internet
Om de cloud werkplek te kunnen benaderen, is een goed werkende
internetverbinding nodig. Heeft u geen internetverbinding, dan heeft u
geen toegang tot uw cloud werkplek. De vraag is echter wel hoe relevant
dit voor u is. Veel bedrijven hebben nu al twee verschillende internetlijnen
en de cloud werkplek van Hupra werkt, door Citrix HDX techniek, al
uitstekend op een 3G internetverbinding.

2. U mag zelf geen software installeren
Binnen de cloud werkplek heeft u of uw medeweker niet de mogelijkheid
om zelf (eigen) software te installeren. Dit zorgt voor uniformiteit en
daardoor betere beheersbaarheid met als gevolg dat u altijd een optimaal
werkende cloud werkplek heeft. De vraag is of dit dus een nadeel is, of
juist een voordeel.

3. U krijgt niet de goedkoopste werkplek
De prijs van een cloudwerkplek is marktconform. De prijs/kwaliteit
verhouding is zelfs uitstekend. De cloudwerkplek is alleen niet de
goedkoopste. Er worden namelijk kwalitatief mindere cloudwerkplekken
aangeboden tegen lagere prijzen. Het is belangrijk om ‘appels met appels’
te vergelijken, maar dat is lastig. Vraag daarom altijd een demo cloud
werkplek aan en ervaar het verschil. Daarnaast is het ook goed om te
vragen uit welke componenten de cloud is opgebouwd en vanuit welk
(strategisch) oogpunt hiervoor gekozen is. Sommige aanbieders willen
namelijk wel de goedkoopste zijn en daardoor besparen ze op essentiële
onderdelen. Zo heeft een ieder zijn eigen belang. Wij ook. En dat bent u.
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Meer weten?
Ga gerust naar hupra.nl/cloud

Slimme oplossing. Veilig gemak.
0318 52 85 28 | info@hupra.nl

