
UITDAGINGEN
• Veel applicaties zijn al getransformeerd naar web- (SaaS)

en mobiele toepassingen, maar toch zijn er nog een hele
reeks “legacy” x86-applicaties die ondersteuning vragen.

• De toegang tot gedeelde en persoonlijke data is
moeilijker geworden omdat de fileserver waarop alle
bestanden staan, enkel intern beschikbaar is.

• Een gefragmenteerd devices-landschap maakt onder-
steuning moeilijker. Bovendien willen eindgebruikers
steeds vaker hun eigen toestellen gebruiken.

EEN GREEP UIT ONZE OPLOSSINGEN

INTEGRATIE VAN LEGACY-APPLICATIES
Traditionele application-delivery-diensten bieden niet altijd de  
flexibiliteit of gebruikerservaring die mobiele werknemers wensen. 
Het gebruik van bestaande clouddiensten is mogelijk een  
oplossing voor dit probleem. Maar helaas zijn er altijd legacy- 
applicaties die on-premise moeten staan en extern moeten  
worden aangeboden. Realdolmen zorgt voor de nodige services 
om op een veilige manier uw eindgebruikers toegang te geven 
tot al uw applicaties. We bieden deze services zowel in het kader 
van een specifiek project als in het kader van een outsourcing- 
activiteit.

NetScaler | Remote Desktop Services | XenApp Express | Win-
dows Store for Business | Azure App Proxy | Microsoft Intune

MOBIELE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Omdat steeds meer medewerkers niet meer enkel op kan-
toor werken, is de toegang tot gedeelde en persoonlijke data  
moeilijker te organiseren. De fileserver waarop alle bestanden 
staan, is immers enkel intern beschikbaar. Realdolmen biedt 
oplossingen om uw medewerkers vanop eender welke locatie 
toegang te verlenen tot hun gegevens.

OneDrive for Business | Microsoft Office | Office Mobile Apps

OPTIMALISATIE END-USER DEVICES
Organisaties staan vandaag voor een dilemma. Enerzijds willen 
ze gestandaardiseerde toestellen met daarop de ‘goedgekeurde’ 
software volgens de ICT-behoeften van het bedrijf. Anderzijds 
willen werknemers die privé de beste en nieuwste technologie 
gebruiken, deze tools ook op het werk kunnen gebruiken. Boven-
dien is dit niet meer alleen de vraag van kenniswerkers zoals en-
kele jaren geleden, maar een vraag van de meerderheid van de 
werknemers. 

De snelheid waarmee ontwikkelingen doorbreken, is verba- 
zingwekkend en verandert de manier waarop we communiceren, 
werken én zelfs onze eigenlijke werkomgeving. Vandaag zijn 
we niet meer strikt gebonden aan kantoorgebouwen, kantoor- 
connectiviteit en zakelijke apparaten en diensten. We werken met 
verschillende soorten connectiviteit ‘any place, ‘any time’ op ‘any 
device’.

Windows 10

DIGITAAL 
MOBIEL KANTOOR

Werknemers willen vandaag overal en altijd toegang tot bedrijfsapplicaties en -gegevens via allerlei verschillende devices. Werken doet u niet meer 
alleen op kantoor. Het grootste voordeel van deze flexibiliteit is een verhoogde efficiëntie aangezien medewerkers hun job kunnen uitoefenen op de 
voor hen meest geschikte plaats. Tegelijk brengt deze nieuwe mobiele manier van werken wel enkele uitdagingen met zich mee. Realdolmen biedt 
hiervoor de nodige oplossingen.

Het Digitaal Mobiel Kantoor is onderdeel van 

Realdolmens Engaged Workplace offering

“Engaged Workplace” betekent voor Realdolmen:

• Gemotiveerde medewerkers
• Gedigitaliseerde bedrijfsprocessen
• Een geoptimaliseerd HR-beleid
• Een flexibele en beveiligde IT-infrastructuur
• Werken mogelijk maken vanop eender welke locatie,

op eender welk tijdstip op eender welk device
• Slimmer samenwerken en communiceren
• Medewerkers opleiden om de nieuwe werkplek efficiënt

te gebruiken
• Een cultuur opbouwen die de nieuwe werkplek omarmt
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM


