Desktop Online
Een eigen PC, maar dan anders
Desktop online is een virtuele Windows
toegang tot hun bureaublad via een browser en het internet.

normale Windows PC. Waar men een fysieke
PC bedient via een gebruikersinterface

Client, notebook, tablet of zelfs smartphone.

(bureaublad) dat is geïnstalleerd op de PC zelf,
een gebruikersinterface die is geïnstalleerd

Verplaatst de gebruiker zich van de ene locatie naar de andere,

op een server in een veilig datacenter.
zoeken naar de juiste informatie.
Data veilig en vertrouwd

worden elke dag automatisch gebackupt. Door centrale opslag in een veilig datacenter en door automatische backup, wordt verlies van
data tot een minimum beperkt.
Lagere kosten
Omdat de softwareapplicaties en bestanden op een server staan en de Online Desktops gebruikmaken van het geheugen en de
processor van deze server, kunnen gebruikers volstaan met minder krachtige PC’s. Daarmee is niet alleen een besparing te realiseren op
de aankoopkosten van PC’s, maar ook op het energieverbruik daarvan.
Beheerd door beheerders

bespaard op beheer. Bovendien ligt het beheer niet in handen van de gebruikers, maar van specialisten.
Hoe werkt het?
Overschakelen naar Desktop Online is eenvoudig. Het enige dat de gebruikers nodig hebben, is een Windows, Linux of Mac OS PC,

manier van werken.

Desktop online

Limited

Unlimited
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Dedicated

Inbegrepen

Inbegrepen

Opslagcapaciteit per gebruiker

5 GB

20 GB

Opslagcapaciteit per gebruiker (mailbox)

1 GB

1 GB

1
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Onbeperkt

Onbeperkt

Nee

Ja
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n.v.t.

Algemeen
Windows 7 Desktop
Hosted Exchange Enterprise

Harddisk (15Krpm SAS)
Minimum aantal gebruikers
Dataverkeer
Software installatie door gebruiker
Installatie extra applicaties
Automatische Microsoft updates
SSL VPN toegang
Opties
Dataopslag per GB
Service Levels
Domeinnaam
Unmanaged / Managed
Redundant / fouttollerant

/ optie

/ optie

/

/

Uptime

99,99%

99,99%

Standaard SLA

Bronze

Bronze

24u Monitoring
Heldpdesk via e-mail / telefonisch

/ optie

/optie

Backup
Restore

Onbeperkt

-

1

5

1 maand

1 maand

maand/kwartaal/jaar

maand/kwartaal/jaar

Abonnementsvoorwaarden
Minimum aantal gebruikers

Betaalperiode

