Werken waar en wanneer u maar wilt!

Als ondernemer wilt u:
•
•
•
•
•
•

Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook
Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven
Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant op locatie bent
In exact dezelfde omgeving werken op elk gewenst apparaat
Niet bang zijn voor dataverlies bij defecte hardware of diefstal
Als u toch nog een vraag heeft, snel geholpen worden.

Dit en nog veel meer biedt de
Citrix Werkplek u!

Wat is de Citrix Werkplek?
De Citrix Werkplek van RS-ICT is een Windows 10 “look en feel”
bureaublad die altijd en overal via het internet toegankelijk is.
De werking is simpel. U logt in via een website en heeft direct
toegang tot uw e-mail, agenda, documenten en diverse
Microsoft-applicaties.
De Citrix Werkplek is daarmee een volwaardige vervanger van
een lokale werkplek. U heeft geen omkijken meer naar dure
servers en licenties. Voor de Citrix Werkplek betaalt u een vast
bedrag per gebruiker per maand.

KENMERKEN VAN DE
CITRIX WERKPLEK
HOGE
BESCHIKBAARHEID &
BETROUWBAARHEID

FLEXIBEL,
OVERZICHTELIJK &
ALTIJD UP-TO-DATE

De Citrix Werkplek is
ideaal voor ZZP-ers en het
MKB die niet willen of
kunnen investeren in een
(zware) IT omgeving,
maar wel willen profiteren
van de laatste
technologieën.

Nieuwe gebruikers kunt u
makkelijk laten toevoegen
Waardoor men vrijwel
direct toegang heeft tot
een (volledige) werkplek.

Ook uw bedrijfs- en
branche specifieke
applicaties kunnen in uw
Citrix Werkplek worden
geïntegreerd.

Ook is het gemakkelijk om
per maand gebruikers te
laten verwijderen. Dit is
ideaal voor bijvoorbeeld
tijdelijke (flex)
werknemers of stagiaires.

Hiervoor wordt (tegen
meerprijs) een
aparte virtuele server
ingericht.

Uw werkplek draait op
een high end platform in
een veilig ISOgecertificeerd
datacenter in Nederland.
Er worden continu
back-ups gemaakt en ook
het support en beheer
wordt geregeld voor u.

Verder heeft u altijd recht
op de laatste versies en
updates en worden deze,
in overleg, automatisch
en kosteloos voor u
uitgevoerd.
Zo heeft u altijd een upto-date werkplek, die
maandelijks opzegbaar
is.

UW BEDRIJFS- EN
BRANCHE
APPLICACTIES

Hierdoor zijn ook deze
applicaties hardware
matig redundant
uitgevoerd en hoeven
applicaties niet op elke
desktop apart
geïnstalleerd te worden.
De applicaties zijn nu
gewoon te benaderen via
de Citrix Werkplek.

Citrix Werkplek Standaard
De Citrix Werkplek bestaat uit een solide basis, ook wel de Citrix
Werkplek Standaard genoemd. Deze virtuele Windows werkplek
is zeer geschikt voor de standaard gebruiker in uw organisatie.
Voor de zogeheten ‘power user’ is deze werkplek eenvoudig te
upgraden met een aantal opties.

DE CITRIX WERKPLEK STANDAARD BESTAAT UIT:
• Windows werkplek inclusief Citrix licentie
• 500 MB (persoonlijke) schijfruimte
• 10 GB (gedeelde) schijfruimte
• E-mailbox met 50GB opslag
• Microsoft Office standaard
(Word, Excel en Outlook)
• Internet Explorer en Google Chrome
• Adobe Acrobat Reader voor PDF-bestanden
• SSL-beveiliging, Firewall en Antivirussoftware
• Dagelijkse back-up van bestanden
(tot 30 dagen terug)
• Beheer & onderhoud inbegrepen

€49,per gebruiker
per maand

Citrix Werkplek Opties
De standaard uitvoering van de Citrix Werkplek is doorgaans al
ruim voldoende om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Toch kan het zijn dat u hier niet voldoende aan heeft, omdat u
bijvoorbeeld gebruikt maakt van een bedrijfsspecifieke
applicatie of meer opslagcapaciteit wenst. U kunt dan de Citrix
Werkplek Standaard op vier eenvoudige manieren upgraden:

1

2

EXTRA MAILBOX
Soms is 1 email adres gewoon niet genoeg voor een gebruiker. Daarom kunt
u extra mailboxen aanvragen. U betaald € 5,- per mailbox per maand.

3

OFFICE PROFESSIONAL
Office Professional (PowerPoint, Access, OneNote en Publisher)
€5,00 extra per gebruiker, per maand

4

APPLICATIES
Bedrijfsspecifieke software kan worden toegevoegd aan de Citrix Werkplek
door middel van een Virtual Private Server (VPS). De prijs is afhankelijk van
het type applicatie en de gewenste performance. Daarom hanteren wij een
vanaf prijs van €75,- per server per maand.

De Citrix Werkplek wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoe werkt het?
Toegang krijgen tot de Citrix werkplek is kinderlijk eenvoudig.
Vanaf elke willekeurige PC of laptop gaat u naar de inlog
webpagina van de Citrix Werkplek. Daar aangekomen, vult u uw
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in. Uw eigen
bureaublad wordt daarna direct opgestart!
Even snel iets nakijken onderweg? Via de Citrix Receiver app
kunt u op elke Tablet of Smartphone met hetzelfde gemak uw
Bureaublad opstarten.
Citrix heeft voor zowel Mac OS, iOS, Android en Microsoft
Windows de Citrix Receiver App. Hierdoor heeft u altijd optimale
ondersteuning vanuit Citrix en heeft u niet te maken met zelf
geschreven apps van derden.

E-mail is standaard inbegrepen!
E-mail is voor geen enkele onderneming meer weg te denken.
Dit is ook de reden dat Office 365 Exchange een standaard
onderdeel is van de Citrix Werkplek
Office 365 Exchange synchroniseert e-mail, agenda’s en
contactpersoonsgegevens in realtime op de verschillende
apparaten. U bent daarom dus op elk apparaat altijd up-to-date.
Beheer eenvoudig uw e-mail, agenda, contactpersonen en taken
op elk apparaat. Versnel onderlinge communicatie door taken en
agenda’s te delen. Uw e-mail is bovendien optimaal beveiligd.

VOORDELEN & NADELEN
De Citrix Werkplek zorgt voor een optimale beschikbaarheid van
applicaties en informatie.
Zo creëren we een centrale IT-omgeving waarmee
bereikbaarheid, snelheid, flexibiliteit, continuïteit en
kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Zijn er alleen maar voordelen? Helaas niet. Speciaal
voor u zetten we de voor- en nadelen nog even op een rijtje,
zodat u na het lezen van deze brochure de keuze kunt maken of
de Citrix Werkplek iets is voor uw bedrijf.

VOORDELEN :
1

U KUNT WERKEN WAAR EN WANNEER U MAAR WILT, MET ELK
APPARAAT
De Citrix Werkplek maakt het thuiswerken weer mogelijk. Het maakt
namelijk niet uit waar u bent, als u maar een internetverbinding heeft. Het
werkt gemakkelijk en snel. U kunt inloggen via de beveiligde webpagina en
krijgt daarmee direct en overal toegang tot uw Citrix Werkplek.
Met de Citrix Werkplek kunnen u en uw medewerkers werken op elk
apparaat (BYOD, CYOD). Met behulp van de Citrix Receiver logt u vanaf elk
apparaat in op uw werkplek ongeacht het besturingssysteem of het merk.

2

U BETAALD EEN VAST BEDRAG PER GEBRUIKER PER MAAND
Met de Citrix Werkplek krijgt u meer grip op uw ICT-kosten. U weet waar
u aan toe bent omdat u een vast bedrag per gebruiker, per maand betaalt.

3

U HEEFT ALTIJD EEN UP-TO-DATE WERKPLEK
De Citrix Werkplek maakt gebruikt van de meest moderne technologieën op
het gebied van Servers, storage en netwerkcomponenten. Onze apparatuur
staat in een Nederlands ISO-gecertificeerd datacenter redundant opgesteld.
Alle hardware en software zal ten allen tijde up-to-date gehouden worden.
Voor ZZP-ers en bedrijven in het MKB is het normaal gesproken onbetaalbaar
om een dergelijke ICT-omgeving aan te schaffen.

4

U HEEFT CONTINU BACKUPS VAN UW DATA
Bij een Citrix Werkplek wordt doorlopend een back-up gemaakt van al uw
bestanden en kunt u standaard in ieder geval 30 dagen terug in de tijd. Een
passend backup-plan kunt in overleg met een ICT-consultant organiseren.

5

ER IS GEEN SERVER MEER NODIG OP UW LOCATIE
Door de Citrix Werkplek is een server op locatie verleden tijd. Hierdoor
bespaart u bijvoorbeeld direct al op uw onderhoud- en stroomkosten.

6

UW ICT SYSTEEM IS OPTIMAAL BEVEILIGD
De IT-omgeving in het datacenter is zeer goed beveiligd. Ten eerste is ieder
component dubbel uitgevoerd. Bij het uitvallen van één, neemt een ander
het over. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zeer geavanceerde
software om alle dataverkeer te scannen en schoon te houden van virussen,
spam en andere malware. Ook de beveiliging van buitenaf is zeer goed
geregeld. U logt bijvoorbeeld in op een beveiligde verbinding die continue
versleuteld is.

7

GEEN INVESTERINGEN IN EEN ZWARTE ICT-OMGEVING
U hoeft geen grote investeringen te doen in hardware en licenties. U betaalt
voor wat u afneemt op basis van een vast bedrag per maand.

8

U HOEFT GEEN LANGDURIG CONTRACT AF TE SLUITEN
Veel bedrijven hanteren 3-5 jarige contracten voor hun Cloud Werkplek. Bij
ons is de Citrix Werkplek maandelijks opzegbaar. Daarbij zit support en
beheer van uw ICT-omgeving gewoon inbegrepen.

9

U KUNT MAANDELIJKS GEBRUIKERS TOEVOEGEN / VERWIJDEREN
Het toevoegen en/of het verwijderen van werkplekken en/of applicaties is in
een mum van tijd geregeld door onze helpdesk. Geen lange, dure installatieen configuratietrajecten. U geeft aan wat uw wensen zijn qua applicaties en
u kunt direct aan de slag.

NADELEN :
1

U WORDT AFHANKELIJK(ER) VAN INTERNET
Om de Citrix Werkplek te kunnen benaderen, is een goed werkende
internetverbinding nodig. Heeft u geen internetverbinding, dan heeft u geen
toegang tot uw Citrix Werkplek. De vraag is echter wel hoe relevant dit voor
u is. Bijna iedereen heeft tegenwoordig internet op zijn/haar smartphone, en
de Citrix Werkplek werkt, door Citrix HDX techniek, al uitstekend op een 3Ginternetverbinding.

2

U MAG ZELF GEEN SOFTWARE INSTALLEREN
Binnen de Citrix Werkplek heeft u niet de mogelijkheid om zelf (eigen)
software te installeren. Dit zorgt voor uniformiteit en daardoor betere
beheersbaarheid met als gevolg dat u altijd een optimaal werkende Citrix
Werkplek heeft. De vraag is of dit dus een nadeel is, of juist een voordeel.

3

U KRIJGT NIET DE GOEDKOOPSTE WERKPLEK
De prijs van de Citrix Werkplek is marktconform. De prijs/kwaliteit
verhouding is zelfs uitstekend. De Citrix Werkplek is alleen niet de
goedkoopste. Er worden namelijk kwalitatief mindere Cloud Werkplekken
aangeboden tegen lagere prijzen. Het is belangrijk om ‘appels met appels’ te
vergelijken, maar dat is lastig. Vraag daarom altijd een demo aan en ervaar
het verschil. Daarnaast is het ook goed om te vragen uit welke componenten
de Cloud is opgebouwd en vanuit welk (strategisch) oogpunt hiervoor
gekozen is. Sommige aanbieders willen namelijk wel de goedkoopste zijn en
daardoor besparen ze op essentiële onderdelen. Zo heeft een ieder zijn eigen
belang. Wij ook. En dat bent u.

Andere ICT behoeftes?
Naast de Citrix Werkplek kan RS-ICT u ook met alle overige ICT
vraagstukken ondersteunen. RS-ICT kan u ook oa. de volgende
diensten aanbieden:

√
√

√

√

√

Voor meer informatie en het bestellen van onze producten:
www.rs-ict.eu

Wilt u meer weten over de

www.citrixwerkplek.nl
Of bel of e-mail ons voor een vrijblijvende
afspraak
RS-ICT
Flinckstraat 30
6165 AB Geleen
Tel: +31 6 23 82 56 06
E-mail: info@rs-ict.eu

De Citrix Werkplek is een product van:

www.rs-ict.eu | info@rs-ict.eu | 046-4744698 | 06-23825606

