
Overal en altijd soepel werken dankzij AVD en Smarter 365

 Moderne mkb’ers moeten overal en altijd kunnen werken en toegang hebben tot alle 
belangrijke bestanden en applicaties. Vaak werken nieuwe tools wel goed op afstand, maar 
de oude kernapplicaties niet. Is jouw organisatie afhankelijk van legacy toepassingen (client 

server applicaties)? Dan is Azure Virtual Desktop (AVD) de ideale digitale werkplek voor 
jouw organisatie. Met AVD bied je alle tools aan in de cloud. In dit whitepaper laten we je 
zien hoe zo’n toekomstbestendige werkplek op basis van AVD en Smarter 365 eruit ziet.

Een toekomstbestendige  
werkplek met Azure Virtual  

Desktop en Smarter 365



Voordeel 1: Veilig en productief werken op 
elk apparaat 
Heb je oude applicaties op kantoor waar je niet  
omheen kunt? Die bied je nu via AVD aan zodat 
je collega’s er overal en altijd mee kunnen wer-
ken. Zij hoeven niet meer naar kantoor voor aller- 
hande administratie en dat scheelt een heleboel 
tijd. Bovendien staan de legacy tools gewoon in 
het startmenu en gedragen deze zich alsof ze 
lokaal draaien.

AVD draait op alle gangbare smartphones, lap- 
tops en tablets. Het maakt dus niet uit of collega’s  
aan de gang gaan met eigen Windows-, Android-,  
iOS-, Apple- of Linuxapparaten inclusief de thin 
clients met Igel, Stratodesk en NComputing. Zelfs  
de zwaarste applicaties zoals CAD-CAM draaien 
soepel op AVD. Op die manier werkt jouw orga-
nisatie flexibel en modern, zelfs met oude tools. 

Voordeel 2: Verlaag de kosten van licenties 
en infrastructuur
Je wilt natuurlijk alleen betalen wat je echt ge- 
bruikt. Traditioneel neem je capaciteit af in een  
datacenter die pieken in de vraag moet kunnen  
opvangen. Dat betekent dat je het grootste deel  
van de tijd veel capaciteit hebt die je niet ge-
bruikt. Bij AVD staat alles in de Microsoft Azure 
cloud. Zo schaal je rekenkracht, werkgeheugen, 
opslagcapaciteit en virtuele machines (VM) ra-
zendsnel op en af. Werk je tussen middernacht 
en 6 uur ’s ochtends minder? Dan zet je servers 
(automatisch) uit. 

We leven in een on-demand 24/7 samenle-
ving. Mkb’ers willen tegenwoordig op elk appa- 
raat en locatie-onafhankelijk kunnen werken. 
Daarom moeten ook die oude tools, waar je  
niet zonder kunt, op smartphones en laptops  
draaien. Met Azure Virtual Desktop en Smarter  
365 werkt iedereen met alle tools op elk plat-
form: soepeler, veiliger, beter en met veel 
minder beheerlast.

De 5 voordelen van Azure Virtual 
Desktop 
Moderne mkb’ers moeten altijd en overal kun-
nen werken. Zorgmedewerkers, accountants, 
servicemonteurs, hoveniers, architecten: vrijwel 
iedereen heeft een digitale werkplek nodig met  
toegang tot alle belangrijke bestanden en appli- 
caties. Vaak werken nieuwe tools wel goed op  
afstand, maar de oude kernapplicaties niet. Is  
jouw organisatie afhankelijk van Exact Globe,  
ClockWise, Monday of andere legacy toepas-
singen? Dan is Azure Virtual Desktop (AVD)  
de ideale digitale werkplek voor jouw organisa-
tie. Met AVD bied je alle tools aan in de cloud, en 
het draait probleemloos. 

In deze whitepaper lees je over:
• De 5 voordelen van Azure Virtual 

Desktop 
• Digitaal wendbaarder dankzij AVD 

en Smarter 365 
• Werken op afstand



Heb je tijdelijk meer collega’s nodig? Een flex-
werker bied je gewoon een eigen virtuele desk-
top, maar dan op zijn of haar eigen computer. 
Dit regel je op maandbasis waardoor je niet met 
ongebruikte licenties zit als de tijdelijke kracht 
weer ergens anders aan de slag gaat. Op die 
manier betaal je alleen voor wat je gebruikt. Heb 
je al Microsoft 365-licenties? Dan is AVD zonder 
extra kosten beschikbaar.

Voordeel 3: Verbeter je continuïteit
Zonder ICT staat je organisatie stil. Gaat er iets 
mis, dan moet je zo snel mogelijk weer in bedrijf 
zijn. Je kunt met Azure Back-up gemakkelijk je 
data of je gehele omgeving back-uppen en in 
het geval van uitval via Azure Site Recovery zo 
snel mogelijk weer terugzetten. 

Dankzij de schaalbaarheid van Azure schakel 
je snel bij als je extra infrastructuur, resources, 
accounts of applicaties nodig hebt. Zo blijf je met  
een paar kliks gemakkelijk in bedrijf en is tech- 
niek geen belemmering, maar de randvoorwaar-
de die het altijd doet.

Voordeel 4: Data van applicaties en ge-
bruikers beter beveiligd
We hebben nogal wat apparaten: gemiddeld 2,5  
per persoon. Maar hoe beveilig je al die laptops, 
smartphones en tablets nu ze niet meer alleen 
op de zaak worden gebruikt? Je wilt dat iedereen 
kan doorwerken met bedrijfsdata, maar wel vei-
lig. Dankzij een aantal security-oplossingen houd 
je grip op identiteiten, data en devices.

Met multifactor authenticatie loggen collega’s 
veiliger in. Deze verificatiemethode vereist naast 
een inlognaam en wachtwoord nog een extra 
stap: bijvoorbeeld een token, sms of een klik op  
een authenticatie-app op je smartphone. Condi-  
tional access checkt wie waarmee, waarvan-
daan inlogt en bepaalt aan de hand daarvan de  
toegang tot bestanden. Collega’s met bekende 
apparaten op kantoor hebben bijvoorbeeld zon-
der restricties toegang tot algemene bestanden. 
Logt iemand in vanuit het buitenland? Dan regel 
je dat diegene altijd via MFA moet inloggen of 
dat er geen bestanden gedownload mogen 
worden. Op afstand zie je of devices compliant 
zijn, of ze een update moeten draaien of versleu-
teling moeten aanzetten. 

Het is niet altijd wenselijk dat data bij (flex-)
medewerkers lokaal worden opgeslagen. Werk  
je met privacygevoelige data of andere vertrou-
welijke gegevens? Met AVD gaan alleen toets- 
aanslagen over en weer. De data zelf blijft op  
de server. Zo zijn er nog veel meer mogelijkhe-
den die jouw bedrijfsdata goed beveiligen.

Voordeel 5: Vereenvoudigd IT-beheer
Je wilt niet uren kwijt zijn met het image-beheer,  
patches updates, op- en afschalen en het contro- 
leren van policies en devices. Met Smarter 365 
valt serverbeheer grotendeels weg. Microsoft 
neemt het beheer en de verantwoordelijkheid 
grotendeels uit handen. Door de lagere beheer-
last houd je meer tijd over om de business te 
ondersteunen en te helpen innoveren.

Is jouw organisatie afhankelijk van legacy 
applicaties? Dan is Azure Virtual Desktop  
de ideale digitale werkplek voor je bedrijf.



Digitaal wendbaarder dankzij AVD 
en Smarter 365
In plaats van de zaak draaiende houden, steek je 
liever tijd in de zaak verbeteren. Daarom neemt  
Smarter 365 je werk uit handen met één gemak-
kelijk portaal waar je alles regelt. Alhoewel regelt…   
heel veel gebeurt via automation. Zo rol je met  
een paar klikken binnen een kwartier een moder- 
ne, rolgebaseerde werkplek uit op alle devices. 
Dit werkt zo eenvoudig dat je dit nu overlaat aan 
HR bij het onboarden van nieuwe collega’s.

Updates zonder gedoe
Met Smarter 365 is het op afstand doorvoeren 
van software-updates geen enkel probleem. Geen  
gedoe, waardoor je jezelf een hoop tijd bespaart. 
Bovendien garanderen de updates dat je altijd 
werkt met de nieuwste versies van applicaties.

Meer overzicht en grip op kosten
Facturen mogen geen puzzel zijn. Daarom heb- 
ben we in ons Smarter 365 portaal alle kosten per  
product aangemaakt. Klik je op een account, 
dan zie je het aantal producten dat hij of zij ge- 
bruikt met de prijzen erachter. Dit maakt een eind  
aan facturen waar je al snel de weg kwijt raakt 
in talloze posten met tientallen kostenposten. Dus  
geen virtuele verbindingen, VM’s en allerlei ande-
re kosten, maar de prijs per product per account. 

Met AVD en Smarter 365 krijg 
je snel inzicht in de kosten per 
applicatie, per gebruiker, per 
maand. Zo heb je overzicht en 
meer grip op jouw IT-kosten.

Servers dynamisch uit- en aanzetten
Met één druk op de knop voeg je rechten en ap-
plicaties toe aan gebruikers of haal je die weg. 
Klik je op de applicatie, dan zie je direct op welke 
VM deze draait en krijg je inzicht in de status. 
Door bepaalde applicaties te taggen, kun je die 
per uur aan- of uitzetten via een eenvoudige 
klok. Hierdoor zet je bijvoorbeeld een SQL-server 
of een dedicated applicatieserver tijdelijk uit en 
bespaar je kosten.

Veiligheid automatisch geregeld
Goede security is een vereiste om in bedrijf te  
blijven, maar je wilt er niet te veel tijd aan kwijt  
zijn. Het Smarter 365 platform checkt automa-
tisch of alle applicaties en programma’s voldoen 
aan de benodigde veiligheids- en compliance-
standaarden. Zo creëer en garandeer je een 
werkomgeving waarin je veilig communiceert en 
informatie deelt, maar dan zonder gedoe.

Modulaire opbouw werkt handiger
AVD trekt het operating system, de user profiles 
en de applicaties los van elkaar. Hierdoor ben je  
flexibeler in je beheer en blijft je omgeving sta- 
bieler. Zie je foutmeldingen in de eventlog of 
presteert een VM niet? Dan verwijder je deze 
gewoon en rol je een nieuwe VM weer uit. Dan 
komen dankzij de modulaire opbouw alle blokjes 
weer op een goede manier samen. Hierdoor 
schaal je ook veel gemakkelijker op.



Waarom Eshgro?
Hoewel er meer partijen zijn waar je terecht kunt 
voor een moderne digitale werkplek, profiteer je 
bij Eshgro van een aantal unieke voordelen:
• Authenticatie en identificatie, inclusief single 

sign-on, zijn specifiek toegesneden op jouw 
organisatie en toepassingen. Reken dus op 
maatwerk in plaats van ‘one size fits all’. 

• Complexe kosten op het gebied van infrastruc- 
tuur, licenties, gebruik, support en beheer wor- 
den automatisch verzameld en vertaald naar 
begrijpelijke en functionele bouwblokken. 

• Wij leveren rapportages die je inzicht geven 
in de kosten en het rendement van je IT per 
medewerker, toepassing, productie-eenheid 
of transactie. 

• Dankzij continue monitoring, certificeringen 
en toetsingen door onafhankelijke auditors 
hoeft jouw organisatie zich nooit zorgen te 
maken over compliance en veiligheid. 

• We kunnen veel zekerheden bieden in de 
vorm van certificeringen en assurances. 
Denk aan de assurances ISAE 3000A type 2  
(privacywetgeving) en ISAE 3402 type 2 
(financiële processen), maar ook certificaten 
voor de normen NEN 7510 (zorg) en ISO 
27001 (informatiebeveiliging). 

• Wij focussen ons vooral op kleine en middel-
grote bedrijven die niet gespecialiseerd zijn 
in de technische kant van IT. Ons doel is om 
aan de achterkant waarde toe te voegen, 
zodat aan de voorkant alles ‘gewoon werkt’.

Remote Desktop Services versus AVD
Ga je van Remote Desktop Services (RDS) over 
op AVD, dan neemt Microsoft je allereerst veel 
werk uit handen. Je hebt bijvoorbeeld geen om- 
kijken meer naar toegang, diagnostiek, de gate- 
way en load balancing. Uiteraard zijn de hard-
ware en de hypervisor ook door Microsoft ge- 
managed. Je kunt bij Smarter 365 kiezen of je 
Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise, 
Windows 10 Enterprise multi-session, Windows 
Server 2012 R2 en Remote Desktop zelf beheert 
of dat uit handen geeft. Dat laatste heeft mis-
schien je voorkeur; heel veel onderdelen van 
Hypervisor tot provisioning en van analytics tot 
identity access werken anders dan in RDS. Via 
Smarter 365 is dit allemaal geregeld via één-
druk-op-de-knop-automation.

Werken op afstand
Een ding is zeker: op afstand werken is een blij- 
vertje. Een toekomstbestendige, flexibele én 
veilige werkplek waarmee je op ieder apparaat 
kunt werken, is daarom een vereiste. Met AVD in 
combinatie met Smarter 365 van Eshgro blijf je 
altijd in bedrijf en sluit je jouw organisatie aan op 
de on-demand 24/7-samenleving. Wil je weten 
hoe het Smarter 365 platform precies werkt en 
welke voordelen dit heeft voor jouw organisatie? 
Vraag dan gratis een live demo aan. 

Op afstand werken is een blijvertje. Een toekomstbe-
stendige, flexibele én veilige werkplek waarmee je op 
ieder apparaat kunt werken, is daarom een vereiste.

Demo aanvragen

https://www.eshgro.nl/smarter-workplace/
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Over Eshgro
Eshgro is een cloud service provider die orga-
nisaties begeleidt in hun digitale transformatie 
naar een toekomstbestendige werkplek. Onze 
dienstverlening draait niet om technologie, 
maar om het creëren van waarde en klantte-
vredenheid. Hierbij stellen wij veiligheid, flexi-
biliteit en transparantie voorop en zien we IT 
als een middel om groei te realiseren.  
 
Met slimme software kun je meer resultaat be- 
halen. Daarom creëert Eshgro oplossingen die 
organisaties meetbaar sneller, eenvoudiger 
en veiliger laten (samen)werken in de cloud.

Meer informatie
Wil je ook profiteren van de vele voordelen van AVD in combinatie met Smarter 
365? Dan ben je bij Eshgro aan het juiste adres. Wij helpen je graag bij jouw 
digitale transformatie naar een toekomstbestendige online werkplek. Benieuwd 
naar de mogelijkheden? Bel ons op +31 (0) 485 47 61 93 of stuur een mail naar 
sales@eshgro.nl voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking. 

Boulevard Heuvelink 102  •  6828 KT Arnhem  •  026 - 442 2540
info@eshgro.nl
www.esghro.nl

Vestiging Boxmeer 
Vestiging Arnhem
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