
VERSTERK UW MEDEWERKERS. 
BEGIN BIJ UW WERKPLEK.
Met Realdolmen eenvoudig naar  
maximale efficiëntie en productiviteit.



Om competitief te blijven in een sterk 
veranderend bedrijfsklimaat, zet u als 
vooruitstrevende organisatie elke dag in op 
innovatie en technologische ontwikkeling. 
En daarin staat een futureproof 
werkomgeving centraal. In de digitale 
werkplek van de toekomst staat de 
werknemer centraal. 

Met Workplace as a Service van 
Realdolmen geeft u uw werknemers de 
juiste tools voor maximale prestaties, terwijl 
u het operationele beheer van uw werkplek 
vereenvoudigt. Premium hardware, software 
en services voor de next-gen digitale 
werkplek in een eenvoudig dienstenmodel. 
Stel zelf uw pakket samen en schaal 
eenvoudig op en af op basis van uw noden.

 Investeer in het geknipte device 

De digitale werkplek van de toekomst 
is hypergepersonaliseerd en 
hoogtechnologisch. Met onze workplace-as-
a-service oplossing drijft u de productiviteit van 
uw werknemers naar nieuwe hoogten. 

Met Realdolmen huurt u geavanceerde 
toestellen eenvoudig in een flexibel pay-as-
you-use-model. Zo beschikt u steeds over 
de next-gen technologie van premium merken 
tegen de beste voorwaarden. Desk-centric 
of always on the go? Bepaal samen met 
Realdolmen voor elke collega het juiste toestel.

 Optimaliseer uw werkplek 

Verouderde softwareapplicaties zetten een 
rem op uw business. Kies voor Realdolmen 
en zet maximaal in op connectiviteit en 
efficiëntie. Met de cloud-based toepassingen 
van Microsoft 365 geeft u iedere werknemer 
toegang tot de juiste tools. Overal, en vanop 
elk device. 

Ook uw huidige CRM- of ERP-pakket 
integreren in de moderne werkplek? Met 
de applicatie-managementservices van 
Realdolmen vermijdt u storingen en trage apps. 
Zo werkt u steeds met de nieuwste software 
voor optimaal resultaat. 
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GA VOOR TOTALE ONTZORGING
De vraag naar meer efficiëntie beperkt zich niet tot de werkplaats. 
Ook in operationeel IT-management speelt efficiëntie een grote 
rol. Met de grote toename van verschillende soorten endpoint 
devices en applicaties wordt het beheer van uw omgeving steeds 
complexer. Ook first line support-aanvragen blijven binnenstromen. 
IT-management kost veel tijd en resources die u liever besteedt aan 
innovatie en technologische ontwikkeling. En dat vormt voor veel 
IT-departementen een uitdaging:

Het serviceluik van Workplace as a Service geeft uw IT-departement 
ademruimte. Stel uw pakket flexibel samen op basis van uw 
noden. Van uw veiligheidssysteem tot uw besturingssysteem en 
devices, met Realdolmen kiest u voor totale ontzorging. 

83%
VAN DE BEDRIJVEN 
GEBRUIKEN 3 TOT 9 
VERSCHILLENDE 

ENDPOINT 
MANAGEMENT TOOLS

75%
VAN DE BEDRIJVEN 
LOOPT ACHTER OP 

DE INSTALLATIE VAN 
SECURITY PATCHES

 60%
VAN DE IT-MANAGERS 
ZEGT TE VEEL TIJD TE 
SPENDEREN AAN HET 
BEHEER VAN DEVICES 



Device 

Lifecycle

U kan rekenen op de 
belangrijkste diensten met 
betrekking tot de devices van 
uw medewerkers. Die worden 
ondersteund, onderhouden en 
vervangen indien nodig en u 
kan rekenen op een back-
upsysteem van Realdolmen.

Operating System 

Lifecycle

Naast toestellen wordt ook 
het Operating System van de 
devices beheerd. Updates en 
patches worden doorgevoerd  
en licenties worden  
geoptimaliseerd.

Application  

Lifecycle

U kan rekenen op alle Office-
applicaties, de business 
applicaties en ook het beheer 
van de software die uw 
medewerkers nodig hebben.

Security  

Lifecycle

Naast de devices, OS en 
software wordt ook de volledige 
beveiliging van uw werkplek 
verzorgd en beheerd door 
experts van Realdolmen.

User  

Experience

U wordt volledig ontzorgd. 
Van change management tot 
beheer en ondersteuning van 
uw werkplek. Realdolmen 
houdt via slimme monitoring 
bij hoe uw werkplek 
gebruikt wordt en waar er 
geoptimaliseerd moet worden.
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REALDOLMEN:  
WORKPLACE  
AS A SERVICE
IN 5 HELDERE 
PAKKETTEN



OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING  
OP MAAT?
Neem contact op met onze experts, dan brengen we samen 
met u uw behoeften in kaart en tekenen we een oplossing 
uit die volledig aansluit bij wat uw organisatie en uw 
medewerkers nodig hebben.

NEEM NU CONTACT OP

To get there, together
Bij Realdolmen geloven we dat teamwork het 
fundament is voor een succesvolle organisatie. Met de 
gepersonaliseerde, hoogtechnologische werkplek als 
dienst legt u de basis voor de nieuwe manier van werken, 
communiceren en informatie delen. Geef uw werknemers 
én IT’ers de juiste tools en win tijd om te focussen op uw 
corebusiness. 

Klaar voor de slimme werkplek van de toekomst? Vertrouw 
op de jarenlange ervaring van Realdolmen voor het 
ontwerp, de implementatie en het beheer van een digitale 
werkomgeving op maat. Neem nu contact met onze experts 
op en boost uw digitale flow. To get there, together. 

Realdolmen HQ
A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen 
Belgium 
+32 2 801 55 55 
 +32 2 801 55 99
info@realdolmen.com


