
Met de online werkplek Workspace 
365 wil het bedrijf New Day at 

Work traditionele remote desktops 
overbodig maken.

Wat is het probleem met traditionele 
remote desktops?
“Voor diverse type medewerkers zijn de 
kosten van traditionele desktops te hoog. 
Denk aan medewerkers die vaak onderweg 
zijn zoals schoonmakers, bouwvakkers of 
bijvoorbeeld verkopers. Daarnaast weten 
veel bedrijven nog niet dat er een veel 
goedkoper alternatief is voor traditionele 
desktops.”

Hoe willen jullie dit veranderen?
“Bij  veel  bedrijven lijkt de tijd stil te 
staan. De afgelopen jaren gebruiken 
consumenten vooral tablets en 
smartphones. Op hun werk gebruiken zij 
echter nog steeds een traditionele desktop 
of hebben zij helemaal geen toegang tot IT 
omdat dit simpelweg te duur is. Met onze 
complete browser gebaseerde werkplek 
helpen wij bedrijven aan een betaalbare 
werkplek. In de werkplek kunnen 
werknemers eenvoudig hun e-mail, 
documenten en andere werkzaamheden 
beheren. De werkplek is al beschikbaar 
vanaf €5,- per medewerker, per maand. 
De prijs is één van de grootste verschillen 
vergeleken bij traditionele desktops. Deze 
kosten   minimaal €50,- per medewerker, 
per maand.”

Wat is het verschil in gebruik?
“Traditionele  desktops  worden   vaak   
ingezet door de behoefte om met 
lokaal draaiende applicaties overal en 
altijd te kunnen werken. Workspace 
365 ondersteunt niet alleen deze 
functionaliteit maar nog veel meer. 
Zo heb je meteen toegang tot alle 
bedrijfsapplicaties door één keer in te 
loggen. Daarnaast kan je medewerkers 
met de business apps van Workspace 
365 eenvoudig zelf digitaal zaken laten 
regelen zoals werkkleding aanvragen, zich 

ziekmelden, verlof aanvragen en roosters 
inzien. Zo creëer je een werkplek voor elk 
type medewerker.”

De naam doet mij denken aan Office 365, 
klopt dat?
“Dat klopt, Workspace 365 integreert 
namelijk naadloos met Office 365. 
Office 365 is vooral bekend door Office, 
SharePoint en e-mail. Dat zijn ook precies 
de functies die Workspace 365 ervan 
gebruikt. Veel gebruikers vinden Office 
365 te lastig, daarom hebben wij deze 

functies vereenvoudigt. De business apps 
zijn gekoppeld aan Office 365 waardoor 
werknemers eenvoudig documenten en 
e-mail kunnen koppelen aan projecten en 
contacten. Dit is voor ieder bedrijf anders. 
Daarom is het ook mogelijk eenvoudig 
business apps te maken en toe te voegen.”

Waar is de werkplek te krijgen? 
“Wij werken met een groot aantal partners 
in Nederland die deze kostenbesparende 
werkplek al geïmplementeerd hebben bij 
verschillende type organisaties. De kans 
is groot dat jouw IT dienstverlener ons 
product al aanbiedt en anders helpen wij 
jullie graag op weg.”

Weg met die dure traditionele remote desktop
Een betaalbare online werkplek voor elk type medewerker.
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Zelf Workspace 365 ervaren? 
Probeer Workspace 365 gratis op
 www.newdayatwork.com/elsevier
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