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Online werkplekken
Altijd en overal online werken
De gemiddelde medewerker zit niet meer van negen tot vijf op een vaste plek op kantoor achter 
zijn bureau. Door vaker thuis en onderweg te werken, worden medewerkers productiever. Ze zijn 
immers veel flexibeler in hun tijdsbesteding. Maar hoe richt u volwaardige flexibele 
werkplekken in? En hoe beheert u deze ICT-omgeving veilig? Eenvoudig, met online werkplekken 
van de BICT Groep.
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Met online werkplekken kunt u vanaf elke internetverbinding inloggen, om zo bij uw eigen  
persoonlijke werkplek te komen. Al uw bestanden zijn beschikbaar. Natuurlijk kunt u gebruik 
blijven maken van uw huidige pc’s en/of laptops. U hoeft geen software voor kantoorauto- 
matisering of back-up meer aan te schaffen, te installeren of te beheren. Uw online werkplek 
draait op de streng beveiligde systemen van de BICT Groep. Uw medewerkers krijgen toegang 
tot de benodigde applicaties en bedrijfsgegevens via iedere willekeurige internetverbinding – 
altijd en overal. Maar vanzelfsprekend wél op een betrouwbare en extra beveiligde manier.

U betaalt een vast bedrag per werkplek per maand. Zo heeft u inzicht in uw ICT-kosten. Verder 
beschikt u altijd over de meest recente software updates en heeft u geen omkijken naar het 
beheer. Per werkplek bepaalt u zelf de functionaliteit. De basismodule, met onder meer de  
kantoorsoftware van Microsoft Office, is eenvoudig uit te breiden. En bij groei of krimp van uw 
organisatie past u het aantal werkplekken heel eenvoudig aan. Online werkplekken neemt u 
deze zorgen uit handen en biedt de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomst vaste  
werkplek, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent.

Efficiënt en eenvoudig te beheren 
Met online werkplekken kunnen u en uw medewerkers altijd en overal werken. Vanaf een vaste 
of flexibele werkplek op kantoor, thuis, bij een klant of onderweg met een laptop, smartphone of 
tablet. Via een internetverbinding hebben u en uw medewerkers online toegang tot alle beno-
digde applicaties, bestanden en informatie. Dat maakt u uiterst flexibel én  
slagvaardig. U kunt daarom ook op een laagdrempelige manier een impuls geven aan ‘het 
nieuwe werken’ en daarmee ook besparen op bijvoorbeeld reis- en huisvestingskosten.

U hoeft hiervoor niet te investeren in software en u beschikt altijd over recente software  
updates. Daardoor ontstaat er meer investeringsruimte. Bovendien vereenvoudigt het ook het 
beheer aanzienlijk. Met online werkplekken krijgt u uw eigen Zelfservice module. Hiermee kunt u 
naar eigen inzicht gebruikers toevoegen en verwijderen, functionaliteiten wijzigen en het  
overzicht houden over de werkplekken. Via de maandelijkse en ‘real time’ rapportages krijgt u 
inzicht in het gebruik van de werkplekken en applicaties en in de werking van online 
werkplekken. Uw eigen ICT-beheerder kan zich daardoor beter focussen op meer structurele 
zaken. Met vragen kunnen u of uw ICT-beheerder terecht bij onze gespecialiseerde helpdesk.
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Veilig en betrouwbaar
Uw medewerkers krijgen toegang tot online werkplekken via internet. Het enige dat nodig is, is 
een apparaat met een internetbrowser die verbonden is met het internet. De BICT Groep zorgt 
voor een veilige verbinding en continue beschikbaarheid van de werkplek. De beveiliging vindt 
plaats via een combinatie van inlognaam en wachtwoord én met een éénmalige code die de 
medewerker ontvangt via een sms-bericht. De applicaties draaien in het streng beveiligde en 
optimaal geconditioneerde CyberCenter (datacenter) van de BICT Groep, waar ook uw  
bestanden en gegevens veilig worden opgeslagen. Dat biedt het extra voordeel dat uw  
bedrijfsgegevens veilig zijn als er een pc of laptop wordt gestolen of als er bijvoorbeeld brand 
uitbreekt in uw bedrijfspand.

De functionaliteit van online werkplekken bepaalt u zelf. Die kan voor iedere werkplek weer  
anders zijn, afhankelijk van de behoeften van uw medewerkers. De basismodule bestaat uit  
Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive en Teams. Naast deze basismodule 
bieden wij ook veel gebruikte standaard applicaties waarover u met één druk op de knop kunt 
beschikken. Deze softwareapplicaties kunt u zelf  
toevoegen per gebruiker, u betaalt er pas voor wanneer u ze werkelijk gebruikt. Het is ook 
mogelijk om het technisch beheer van uw eigen pakket van applicaties, inclusief eventuele 
bedrijfsspecifieke applicaties over te laten aan de BICT Groep. Over de beheersmatige kant 
worden dan afspraken gemaakt met u en uw softwareleverancier, om een zorgeloos gebruik te 
garanderen. Het aantal werkplekken kunt u eenvoudig naar boven en beneden bijstellen. Het is 
zelfs mogelijk om voor (tijdelijke) externe medewerkers een account aan te maken met beperkte 
toegang. Zo krijgt iedere medewerker precies wat hij nodig heeft en betaalt u slechts voor het 
daadwerkelijke gebruik.

De voordelen van online werkplekken
• Flexibel en slagvaardig werken
• Overal, veilig beschikbaar via internet 
• Alleen betalen voor gebruik 
• Eenvoudig in beheer
• Altijd up-to-date softwareversies 
• Gegarandeerde beschikbaarheid 24x7 
• Overzichtelijke rapportages 
• Professionele ICT-helpdesk

Wilt u meer weten over de online werkplekken van de BICT Groep? Neem dan voor het juiste 
advies contact met ons op:

T. 0174 752 000     E: onlinewerkplekken@bictgroep.nl




