
KEY FEATURES:

Ink
Een responsieve en vloeiende 
schrijf- en tekenervaring, die 
even natuurlijk aanvoelt als 

pen op papier

Mobile
De batterij maakt mobiliteit 

echt mogelijk. Teams kunnen 
overal samenwerken.

Windows 10
Een nieuwe Windows 10 
ervaring, op maat van de 
groep. Met ink en touch 
als basis, en met tal van 

applicaties die beschikbaar 
zijn zonder authenticatie.

Office
Met de Surface Hub kan u 
rekenen op uw vertrouwde 

apps als Word, Excel en 
Powerpoint, maar ook op 

het OneNote whiteboard en 
Skype for Business.

MAAK VAN ELKE PLAATS EEN RUIMTE  
VOOR TEAMWERK
Dun en compact, Surface Hub 2S past in elke werkruimte.  
Van conferentiezalen tot open ruimtes en kleine kantoren,  
volg de ideeën met de mobiele standaard en batterij.

GA VERDER DAN VERGADERINGEN,  
GA NAAR EEN ECHTE TEAMFLOW
Brainstorm samen in Microsoft Whiteboard en werk samen met 
meerdere toestellen. Projecteer draadloos om ideeën te delen 
op een groot scherm en meld u aan om toegang te krijgen tot 
Office 365-bestanden. Hou tot slot alles nauwgezet bij zodat u 
later makkelijk kunt verder werken.

BRENG TEAMS OP AFSTAND BIJ ELKAAR
Iedereen wordt gezien, gehoord en kan actief deelnemen 
met 4K Surface Hub 2-camera, verre afstandsmicrofoon, 
kristalheldere luidsprekers en een briljant 4K+ resolutiescherm. 
De Microsoft Surface Hub 2S hertekent elke vergadering om 
meer uit de groep te halen. Met één aanraking pikt u in op een 
meeting en deelt u zonder moeite notities en content. U maakt 
een connectie met mensen, niet met technologie.

EEN PLATFORM VOOR INDRUKWEKKENDE LARGE 
SCREEN APPS
Naast de ingebouwde tools zoals Teams, Microsoft Office en 
OneNote, kunt u de Microsoft Surface Hub 2S ook op maat 
van uw noden uitrusten. Universele apps voor Windows10 
komen volledig tot hun recht op het grote scherm en u kunt 
ook connecteren met mobiele toestellen en projecteren op 
Surface Hub 2S. Dit toestel is trouwens ook compatibel met 
Skype-for-Business.

Maak teamwork overal mogelijk met de nieuwe Surface Hub 2S, een all-in-one digitaal whiteboard, 
vergaderplatform en collaborative computing-toestel dat de kracht van Windows 10 in teamwork brengt.

MICROSOFT SURFACE HUB 2S
MAAK TEAMWORK OVERAL MOGELIJK
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A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

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

WWW.REALDOLMEN.COM

WORDEN UW WEBAPPLICATIES VEILIG GEPUBLICEERD VOOR DE 
BUITENWERELD? 
Applicaties toegankelijk maken voor gebruikers buiten het 
netwerk is één ding, ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt, een 
heel ander.

PAST U USER LIFECYCLE MANAGEMENT TOE VOOR GEBRUIKERS 
DIE DE ORGANISATIE VERLATEN OF GEBRUIKERS DIE BINNEN HET 
BEDRIJF EEN ANDERE ROL KRIJGEN?
Een inactieve gebruikersaccount bijvoorbeeld kan worden 
gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde data en dit zonder 
op te vallen aangezien het een geldige account is.

WORDEN APPLICATIES ENKEL DOOR WACHTWOORDEN BEVEILIGD? 
Multifactor-authenticatie helpt de toegang tot data en 
applicaties beschermen. Voor eindgebruikers betekent dit wel 
dat ze een extra stap moeten uitvoeren, maar dit kan naadloos 
en toch met een extra beveiligingslaag gebeuren.

BENT U BESCHERMD TEGEN PASS-THE-HASH-AANVALLEN? HEBT U 
BINNEN UW ORGANISATIE EEN DEGELIJK WACHTWOORDBELEID?
Zonder een goed wachtwoordbeleid kunt u zich niet 
beschermen tegen tal van verschillende aanvallen. Toegang 
tot één machine kan toegang betekenen tot meerdere 
machines

CONTROLEERT U HET INLOGGEDRAG IN UW ORGANISATIE? WAAR 
LOGGEN MENSEN IN? HOEVEEL POGINGEN DOEN ZE?
Het overgrote deel van de beveiligingsinbreuken vindt plaats 
wanneer aanvallers zich toegang verschaffen tot een omgeving 
door de identiteit van een gebruiker te stelen. Met enkele 
specifieke tools en met de hulp van Machine Learning kunt u 
inloggedrag controleren en analyseren.

WAT BIEDEN WIJ?
Realdolmen is uw gids naar een veiligere hybride identiteit. 
Samen bepalen we hoe we uw huidige omgeving het niveau 
van identiteitsbeveiliging kunnen geven dat aan de huidige tijd 
is aangepast.

Gedurende 4 tot 8 dagen evalueren we uw risico's en zwakke 
punten. We identificeren aanbevelingen en bepalen de aanpak 
voor een veilige hybride identiteit.

De conclusies van deze evaluatie worden in een presentatie 
van een halve dag voorgesteld evenals in een verslag met 
aanbevelingen, best practices uit de sector en projectdefinities.

Naast deze eerste evaluatie biedt Realdolmen een jaarlijkse 
opvolging aan om de gemaakte voortgang te identificeren 
aangezien veiligheid niet statisch is maar continu evolueert.

VOORDELEN VAN 
EEN BEVEILIGDE  

HYBRIDE IDENTITEIT
 

• Zonder zorgen applicaties publiceren voor de 
buitenwereld.

• Eindgebruikers meer vertrouwen geven in IT-
systemen en -beheerders.

• Geen paniek meer bij een externe audit.

• Niet langer enorm veel tijd besteden aan het 
opsporen van kwaadaardige aanvallen in uw 
organisatie.

• Een tevreden Chief Security Officer.

GEÏNTERESSEERD?  
Bent u bereid om het aanvaloppervlak van uw bedrijf te 
verkleinen? Wilt u niet in het data-inbreukrapport van Veri-
zon belanden? Wilt u dat wij uw gids zijn naar een veiligere 
identiteitsinfrastructuur?

Neem voor meer informatie contact op via :

info@realdolmen.com

Waarom Realdolmen? De geïntegreerde aanpak

Ontworpen voor elke werkplek

Beschikbaar in twee modellen:
-  de 50” Microsoft Surface Hub 2S
-  de 85” Microsoft Surface Hub 2S  

(leverbaar vanaf 2020)

CONSULTANCY IMPLEMENTATIE SUPPORT

Enig in zijn soort  
De volgende 
generatie van 
samenwerking

Surface Hub IT infrastructure readiness  
(1 dag ter plaatse)

Network assessment

Teams assessment

Business Productivity Roadmap

Change Management

Installatieservice

Kant-en-klare business solutions

Project management

User adoption/training

Managed services

Surface Hub-as-a-Service

Geïnteresseerd?
Mail naar info@realdolmen.com, of contacteer uw vertrouwde Realdolmen-contactpersoon

Bij Realdolmen bekijken we het ruimere plaatje: we leveren niet alleen het Surface Hub toestel, maar we integreren het ook met 
uw IT omgeving. We begeleiden u stap voor stap via verschillende assessments en zorgen voor een succesvolle implementatie 
dankzij een juist change management. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor de nodige support, zelfs in een Surface  
Hub-as-a-Service formule.


