
5 voordelen van 
Azure Virtual Desktop
Het is belangrijker dan ooit dat al jouw medewerkers thuis kunnen werken met hun apparaat naar keuze. Met 
Azure Virtual Desktop (AVD) bied je een digitale werkplek waarmee collega’s altijd en veilig toegang hebben 
tot alle applicaties. Zelfs tot legacy applicaties zoals Exact Globe. 

Hieronder vind je vijf belangrijke voordelen van Azure Virtual Desktop voor je bedrijf.

1. Maak veilig en productief thuis- 
werken mogelijk op elk apparaat
 
• Azure Virtual Desktop biedt volledige Windows 10- en Windows  

Server-desktop- en applicatievirtualisatie op persoonlijke apparaten  
vanaf elke locatie met een internetverbinding. 

• Naadloze integratie met Microsoft 365-apps voor ondernemingen 
en Microsoft Teams helpt eindgebruikers productief te zijn met de  
desktopervaring die ze gewend zijn. 

Met onze Smarter 365 oplossing is het mogelijk om vanuit de Store in de Smarter 365 portal snel en een- 
voudig één of meerdere Azure Virtual Desktop applicaties aan te schaffen. Na het plaatsten van een 
order rollen wij volledig automatisch een complete Azure Virtual Desktop omgeving uit en krijgen 
gebruikers een seintje dat ze in kunnen loggen. Smarter 365 klanten hoeven zich dus niet druk te maken 
over de techniek die hierbij komt kijken.  

Meer weten? Ga naar: www.eshgro.nl/smarter-workplace

Begin met leren >
Bekijk de on-demand webinar: De 5 voordelen van Azure Virtual Desktop voor 
meer informatie over Azure Virtual Desktop en om het in actie te zien.

* Meer informatie op https://azure.microsoft.com/nl-nl/pricing/details/virtual-desktop/
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2. Verlaag de kosten van licenties 
en infrastructuur
 
• Gebruik geschikte* Windows- of Microsoft 365-licenties om toegang 

te krijgen tot Azure Virtual Desktop en betaal alleen voor wat je 
gebruikt. 

• Maximaliseer het gebruik van je virtuele machines via de exclusieve 
Windows 10-mogelijkheid voor multisessies, waarmee meerdere  
gelijktijdige gebruikers kunnen werken.

3. Bescherm je tegen uitval om 
productief te blijven
 
• Houd je team draaiende tijdens uitval door gebruik te maken van  

ingebouwde Azure Site Recovery- en Azure Backup-technologieën. 

• Beperk downtime en bereid je voor op gepland onderhoud met  
gepersonaliseerde waarschuwingen en begeleiding via Azure 
Service Health.

4. Vereenvoudig IT-beheer
 
• Azure Virtual Desktop beheert voor jou de VDI (Virtual Desktop  

Infrastructure), zodat jij je kunt richten op gebruikers, apps en 
besturingssysteemimages in plaats van hardware-inventarisatie  
en -onderhoud. 

• Zorg dat je gebruikers snel en veilig aan de slag kunnen met 
onbegrensde opschaalmogelijkheden en volledige automatisering 
die je kunt beheren op basis van je bedrijfsbehoeften.

5. Houd de data van applicaties 
en gebruikers veilig
• Pas eenvoudig de juiste toegangscontroles toe op gebruikers en  

apparaten met Azure Active Directory Conditional Access. 

• Verminder kwetsbaarheden en help je virtuele desktops veilig te 
houden door gebruik te maken van omgekeerde verbindingen 
en beveiligingsoplossingen, zoals Azure Firewall, Azure Sentinel 
en Azure Security Center.
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