
iWorkplace
De intelligente werkplek

Creëer een toekomstbestendige werkplek
Veilig, plaats- en tijdsonafhankelijk werken wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Werknemers willen onderweg of van 
thuis uit toegang hebben tot hun programma’s en bestanden vanaf eender welk toestel. En de werkgevers willen natuurlijk 
dat de veiligheid van hun ICT-omgeving gegarandeerd wordt. Door een intelligente werkplek te creëren met iWorkplace 
kunt u deze uitdaging tegemoetkomen. 

Door over te stappen naar iWorkplace hoeven bedrijven minder te investeren in IT-infrastructuur. Ze hoeven zich ook geen 
zorgen meer te maken over het beheer, de updates en de veiligheid. iWorkplace neemt dit allemaal van hen 
over zodat ze zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten en kunnen genieten van een toekomstbestendige 
werkplek. 

FLEXIBEL
Extra capaciteit nodig? 

Dit kan in een oogwenk 
geregeld worden.

SCHAALBAAR
Kan volledig aangepast 

worden aan de 
bedrijfsnoden. 

BESPAAR KOSTEN
Koop geen dure servers 
meer en besteedt geen 

tijd en geld aan het 
onderhoud ervan.

ALTIJD UP-TO-DATE
Verlies geen tijd meer met 
het uitvoeren van updates. 
Dankzij de cloud beschikt u 
altijd over de laatste versie.

www.ricoh.be



De totaaloplossing voor eender welke bedrijfsnood
iWorkplace is een totaaloplossing voor bedrijven om vanuit de cloud efficiënt en veilig te kunnen werken. U beschikt dan 
over de onderstaande oplossingen en geniet van een volledige service: installatie, configuratie, support vanop afstand, 

rapportering,... en dit voor een maandelijks vast bedrag.

SERVER & OPSLAG 
Sla al uw gegevens 

op in de cloud om het 
vanaf eender welk 
device te kunnen 

raadplegen.

MICROSOFT 
BUSINESS
De standaardapplicaties 
voor elke organisatie: 
Office 365, Teams,
OneDrive & SharePoint.

BACK-UP
Verlies geen data 

dankzij een dagelijkse 
back-up.

NETWORK SECURITY
Om een maximale 

bescherming te 
garanderen van uw 

digitaal erfgoed.

USER MANAGEMENT
Beheer de toegangen 
van gebruikers via een 

online platform.

MONITORING & 
MANAGEMENT

Behoud het overzicht 
zodat u de controle niet 

uit het oog verliest.

Business continuity gegarandeerd
Met iWorkplace kunt u niet enkel veilig van om het even waar werken maar is de business continuity ook verzekerd.  
Organisaties hebben steeds toegang tot hun gegevens, zelfs in geval van downtime. Van zodra er een datacenter uitvalt 
wordt u automatisch doorverwezen naar een ander datacenter. Daarbovenop werken we alleen met de meest ervaren en 
betrouwbare partners. U hoeft zich dus werkelijk geen zorgen meer te maken over uw IT!

Dit allemaal vanaf 95€/maand*!
*Exclusief 21% BTW.

Interesse?
Wenst u meer te weten over iWorkplace? 
Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.     

          +32(0)2/558.22.11                 info@ricoh.be 

www.ricoh.be


