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Cloud Desktop: 
veilig werken 
vanaf iedere 
locatie

Cloud Desktop

Als organisatie wordt het steeds belangrijker om snel en 

adequaat te kunnen reageren op veranderingen in de markt. Dat 

vraagt om een wendbare organisatie en een andere kijk op ICT. 

Geen focus op techniek, maar op functionaliteit en de 

toegevoegde waarde voor jouw onderneming. Cloud Desktop 

biedt je een veelzijdige, flexibele werkplekoplossing, toegespitst 

op de behoeften van jouw organisatie. Een veilige omgeving 

waarin je altijd en overal toegang hebt tot documenten en 

applicaties. Krijg grip op je IT-kosten door alleen te betalen voor 

wat je nodig hebt in een schaalbaar, transparant abonnements-

model. Met een Cloud Desktop is jouw organisatie klaar voor de 

toekomst.

Een geïntegreerde cloud oplossing 
op maat voor jouw organisatie
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Je werkplek altijd en overal bereikbaar
Gebruik cloud om niet alleen je software, maar je volledige 

werkplek online te brengen. Verhoog de productiviteit van 

medewerkers door applicaties en data in een veilige, vertrouwde 

cloud omgeving te plaatsen. Met toegang vanaf iedere locatie 

heb je altijd beschikking over dezelfde werkplek. Integreer iedere 

gewenste line-of-business applicatie om een gestroomlijnde 

gebruikerservaring te creëren, op maat voor jouw onderneming.

Veilig en vertrouwd
Bescherming van jouw bedrijfsgegevens is van essentieel belang. 

Daarom garanderen wij dat gebruikersdata, processen en 

applicaties volledig beveiligd zijn en voldoen aan wet- en 

regelgeving. Eshgro is ISAE 3402 type I & II gecertificeerd op 

meer dan 90 controls. Dit verzekert dat alle belangrijke bedrijfs-

processen worden gedocumenteerd, beheerd en gecontroleerd. 

Bovendien vindt toegang voor mobiele gebruikers plaats op 

basis van multi-factor authenticatie. Zo heb jij de zekerheid dat 

gegevens niet in verkeerde handen terecht komen.

Meer grip op IT-kosten
De Cloud Desktop is beschikbaar in een eenvoudig, transparant 

abonnementsmodel. Zo krijgt je direct inzicht in de IT-kosten per 

gebruiker. Zonder verborgen uitgaven voor beheer en onder-

houd. Bovendien groeit, of krimpt, je abonnement eenvoudig 

mee met veranderingen in jouw organisatie. Zo heb je geen 

onverwachte kostenposten en betaal je nooit te veel.

Eén geïntegreerde cloud omgeving
De innovatie CSB Suite van Eshgro combineert iedere gewenste 

applicatie tot één geïntegreerde cloud omgeving voor jouw 

organisatie. Met keuze uit ruim 700 applicaties en onder-

steuning voor legacy software. Publieke en private cloud 

omgevingen kunnen naadloos worden gecombineerd. Het 

resultaat is één enkele, geïntegreerde oplossing voor al je 

bedrijfsprocessen.

Meer weten over Cloud Desktop?
Bel ons op 0485 - 47 61 93 of stuur een mail naar 

info@eshgro.nl voor meer informatie. Wij geven je graag 

vrijblijvend advies over het gebruik van een Cloud Desktop.  

Samen onderzoeken we welke business partner en cloud 

oplossing het beste past bij jouw organisatie.

Cloud Desktop

Een Cloud Desktop biedt je:

Altijd en overal toegang tot jouw documenten 
en applicaties

Keuze uit meer dan 700 line-of-business 
applicaties

Ondersteuning voor je bestaande software

Transparante en schaalbare IT-kosten

Een veilige, vertrouwde cloud omgeving

24x7 persoonlijke ondersteuning


