Werkplekbeheer
Beknopt Woordenboek der Werkplekbeheer
Antimalware (AM): een programma om
malware tegen te houden
Antivirus (AV): een programma om virussen
tegen te houden
BitLocker: versleutelen van de opslag in een pc/
laptop, zodat diefstal hiervan geen verlies van
gegevens betekent
EDR: de volgende stap in antivirus/antimalware.
Meerdere systemen die gestuurd worden door
kunstmatige intelligentie (AI) op jouw omgeving.
EDR stopt onbekende besmettingen en kan
schade beperken

Onderdeel van Managed IT

Endpoint: een pc/laptop die door werknemers
gebruikt wordt om arbeid te verrichten voor
het bedrijf
Endpoint beheer: het registreren, beveiligen,
updaten en geautomatiseerd onderhouden van
hardware, licenties, garanties, leeftijd en de gebruiker van een pc/laptop
Licentiebeheer: wij houden bij welke licenties
jouw bedrijf heeft en adviseren welke licenties er
afgenomen dienen te worden
SLA: ‘Service Level Agreement’; als er een probleem
is, lossen wij dit op binnen een afgesproken tijd

Gaat het mis? Dan zijn wij er voor je!

Zo helpen wij jou optimaal
Adviserende rol
Wij gaan een stapje verder. Wij nemen
ook een adviserende rol aan, waarbij wij
jou gepersonaliseerd advies geven. Welke
laptop is geschikt voor jou, is een docking
station misschien een goede keuze en
welke schermen heb jij nodig? Het draait
om IT en om jouw bedrijf.
Maandelijks opzegbaar
Net als al onze diensten is Managed
Werkplek maandelijks opzegbaar en
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betaal je naar gebruik, zodat wij jou
flexibiliteit bieden. Het is geen probleem
als jouw bedrijf groeit of krimpt.
Proactief handelen
Soms lossen wij problemen op nog ver
voordat jij constateert dat er überhaupt
een probleem is. Doordat wij IT simpel
maken en ervaring hebben, weten wij
voor de meeste problemen direct een
oplossing. Bij lastige problemen kun je
vertrouwen op een van onze professionals en profiteer jij optimaal van de baten,
zonder de problemen.

Heb je vragen over Werkplekbeheer?
Online vind je alle antwoorden!

www.limenetworks.nl/faq

Iedereen zorgeloos
en veilig aan het werk

Houdt een werkplek in: een lekkere stoel, foto van je
gezin en een cactus? Niet helemaal! Jij wilt gewoon
zorgeloos kunnen werken zonder dat je continu wordt
onderbroken door de techniek. Elke dag weer!

Onderhoudscontracten Werkplekbeheer

Veilig en goed aan het werk, zonder onderbrekingen.
Endpoint

Standaard

Licenties

Werkplekbeheer zorgt voor rust, veiligheid
continuïteit en heel veel blijheid

Dit is Werkplekbeheer

Jouw pc of laptop met alle diensten eromheen moeten bijdragen aan jouw prestaties.
Elke dag. Dat kunnen wij voor je regelen met Werkplekbeheer. Alles moet worden
ingericht, beheerd en gemonitord. Zo kunnen jij en jouw collega’s zonder afleiding
en vervelende storingen presteren en doen waar jullie goed in zijn. Werkplekbeheer
laat jou en IT gewoon werken!
Wij verzorgen de IT én jou compleet, hebben passie voor de techniek en kunnen
hierover helder communiceren. Wij zijn proactief, adviserend en laten jou en de techniek voorop lopen. Heb je hulp nodig of gaat het mis, dan word je snel en kundig
door een van onze specialisten geholpen.

Daarom heb jij
Werkplekbeheer nodig

Wij vinden vooral veilig werken
belangrijk en willen voorkomen dat
gevoelige bedrijfsgegevens in verkeerde
handen vallen. Met ‘secure by design’
installeren wij jouw werkplek, is de
software up-to-date en de beveiliging
goed geregeld. Wij beschikken over
consistent beheer dat stuurt op een
extra veilige werkplek.
Jij wilt werken met prestaties en minimale
onderbreking. Hier zorgen wij voor met

- N-Able monitoring client
- OS* /programma updates
- Bitdefender antivirus/antimalware

Proactief beheer

Premium
Premium support

- Buiten kantooruren: ma-vr 07:00 tot 23:00
- Weekend/feestdagen: 10:00 tot 23:00

Technische werking

- 24/7 Hardware monitoring
- Asset-/licentiebeheer
- OS* functionaliteitsupdates
- Updates Office 365
- Software updates

- Windows 10/Apple OSX
- Microsoft Teams
- Office 365 Suite (desktop apps)
- Documenten/e-mail
- Printen
- Vast netwerk/Wi-Fi

Beveiliging

Extra diensten

- Antivirus/antimalware updates
- OS* beveiligingsupdates
- MFA/BitLocker controles
- Active directory en N-Able policies

Helpdesk support

- Tijdens kantooruren: ma-vr 08:30 tot 17:30

- Customer engagement portal
- Support 3rd party applications
- Thuiswerkplek
- Voorrijkosten inclusief
- Gratis herinstallatie pc/laptop
- Verwijderen virussen/malware/ransomware

*Werkplekbeheer geldt voor endpoints met Windows 10 en OSX – laatste versie inclusief security updates

preventief onderhoud, het monitoren/
meten of alles op orde is en bijsturen
waar nodig.

Modern Werken als toevoeging
op Werkplekbeheer

Jouw bedrijf heeft behoefte aan
continuïteit. Gaat het een keer mis,
dan wil je direct geholpen worden
door een professional die kennis heeft
van zaken en goed geïnformeerd is.
Direct op afstand of vlot op locatie.
Met doordachte oplossingen maken
wij IT simpel en hebben storingen
een minimale impact op jou, jouw
werkplek en jouw bedrijf.

- Functionele support RDS/WVD, pc/laptop, mobiel
- Online/desktop apps
- Outlook plug-ins van Office 365
- Documentatie en beheer van rechten
- Samenwerken in documenten
- Verbinding met Microsoft diensten

Microsoft Office 365

Microsoft Teams/OneDrive

- Functionele en technische ondersteuning
- Chats, meetings, audio- en videovergaderen
- Internationale inbelnummers (optioneel)
- Synchronisatie, ‘files on demand’ en
versiebeheer van data

Beveiliging

- Tenant secure score van 100 + 15 per medewerker
- MFA op Office 365 Tenant inclusief functionele support
- Mobile Access Management
- Documentatie en beheer van rechten
- Herstel van data uit back-ups, retentie of ‘versioning’
- ‘eDiscovery’, ‘litigation hold’, ‘retention’

Windows Server

- Functioneel beheer van remote apps
- Veiligheidscontroles
- Verbinding met de server op kantoor of onderweg
Sommige termen te complex? Wij maken het graag simpel
voor je. Wij hebben er veel uitgelicht op onze website
maar vertellen je graag in heldere taal en met passie voor
techniek wat ze betekenen en hoe ze voor jou van waarde
kunnen zijn. Bel of mail ons gewoon eventjes.

