WORKSPACE

Altijd, overal en met
ieder device aan de slag

Geef medewerkers de vrijheid om
te werken en behoud grip op IT
De ideale digitale werkplek om medewerkers overal en altijd toegang te geven tot
de applicaties en data die ze dagelijks gebruiken. Maximale controle zodat de werkplek
voor IT-afdelingen beheersbaar blijft. True workspace is het antwoord op beide
uitdagingen. Aan de voorkant is de werkplek gemakkelijker, overzichtelijker en slimmer.
Aan de achterkant ontzorgt True met expertise en regietools voor optimale prestaties.

Meer informatie over Workspace van True:
0800 BEL TRUE of ga naar true.nl/workspace

Productieve medewerkers zijn
tevreden IT-eindgebruikers
De vrijheid om medewerkers altijd, overal en met ieder device
toegang te geven tot de juiste applicaties en data. Een proactieve
managed operatie die uw IT-afdeling ondersteunt om grip te
krijgen over het bedrijfsapplicatielandschap. Combineer beiden
en u krijgt True workspace: een digitale werkomgeving die
rekening houdt met wat gebruikers willen en wat de
IT-organisatie kan bieden.

Regie over de dynamiek
van uw organisatie
De slimme regieoplossingen van True geven optimale flexibiliteit en behoud
van controle. Zo bewegen uw werkplekken mee met de vraag binnen uw organisatie.
En kan uw organisatie snel anticiperen op veranderingen.
> Slimme regietools om de juiste mensen en devices toegang te verlenen
> De expertise om applicaties & data actief in topconditie te houden
> Wijzigingen worden gedocumenteerd en aanpassingen besproken met
uw specialisten

Bewezen kennis voor
maximale schaalbaarheid
De schaalbare cloudomgevingen van True geven organisaties maximale
flexibiliteit. Het fundament voor de werkplek begint bij de juiste infrastructuur
voor de juiste toepassing. Onze expertise is terug te vinden in onze
doorontwikkelde managed cloudplatforms.
> Op maat gemaakte technologie voor Enterprise-applicaties,
zoals ERP- en CRM-applicaties
> Slimme cloudintegraties zodat apps & data uit verschillende clouds
(public & private) vloeiend samenwerken
> Nederlandse datacentra die voldoen aan de hoogst mogelijke beveiliging en
compliancy-richtlijnen

Maximaal grip op de
digitale werkomgeving
Door continu te kijken hoe we IT-resources slimmer kunnen
inrichten, beheren en optimaliseren, sluit de workspace van True
naadloos aan op de dynamiek van de organisatie. True verzorgt het
technische beheer. U houdt controle en overzicht door rapportages,
trendanalyses en gerichte adviezen die uw TCO reduceren.
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Applicaties en data perfect afgestemd
True neemt de verantwoordelijkheid voor het technische beheer van
applicaties en data. We zorgen ervoor dat ze op de juiste plek staan,
we staan in nauw contact met applicatieleveranciers en zorgen voor
benodigde updates. Alles om ervoor te zorgen dat data en apps in
topconditie blijven.

Data

Apps

True biedt opslag voor verschillende type data en back-up diensten

Optimaal beheer van uw werkplek gaat verder dan hosting.

om zeker te weten dat de volledige digitale werkomgeving hersteld

True zorgt voor controle over performance, veiligheid, kosten
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en licenties van alle standaard- en maatwerkapplicaties.
En levert de nodige support.

De werkplek altijd
up-and-running
Een goede online werkplek heeft een solide, schaalbare cloudinfrastructuur en netwerkverbindingen
nodig. True levert connectiviteitsdiensten om
gebruikers op maat toegang tot het netwerk en de
digitale werkomgeving te verlenen.
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Met onze slimme connectivity-oplossingen geeft u gebruikers
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Het gebruik van IT verhogen
De eindgebruiker staat centraal, maar wel via
een veilige werkomgeving. Met de regieoplossing
van True kunt u zien wie toegang heeft tot welke
data, met welk device en op welke locatie. True
implementeert en optimaliseert deze Identity &
Accessmanagement tooling zodat IT grip en controle
over users en devices houdt.
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Met device management-oplossingen van True weet u precies

True neemt een actieve rol in het opzetten van de gebruikers-
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Een veilige, schaalbare werkomgeving die voldoet
aan de compliancy-richtlijnen
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De vrijheid om overal te werken met
ieder device. De regietools om grip te houden.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
We vertellen er graag meer over.
Neem vrijblijvend contact op via
true.nl/contact

Bezoekadres AMS
Keienbergweg 100
1101GH Amsterdam

Bezoekadres MST
Amerikalaan 1
6199AE Maastricht-Airport

0800 BEL TRUE
info@true.nl
www.true.nl

True is ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001, ISO 14001 en ISAE 3402 type I & II gecertificeerd.

