De Moderne Werkplek
Workshop
In deze workshop starten we met een inventarisatie van uw huidige omgeving
en bespreken we uw ambities. Hierbij zijn flexibiliteit, snelheid van inloggen,
veiligheid, optimale performance van systeem en applicaties en het
afstemmen van de werkplek voor de beoogde werkzaamheden, belangrijke
uitgangspunten. Deze vertalen wij vervolgens naar een interactieve workshop
waarbij wij de verschillende mythes & mogelijkheden schetsen en deze
afzetten tegen de bedrijfsdoelstellingen. Middels een rapportage bespreken
we vervolgens onze bevindingen en aanbevelingen over wat de ‘Moderne
Werkplek’ voor uw organisatie zou betekenen.

Wat bieden wij u?

DE MODERNE
WERKPLEK

•
•
•
•

Werk gaat niet over
waar je bent, maar wat

•

je doet. Zo simpel is het.
De moderne werkplek

•

maakt het gebruik van
technologie leuk,

Voor wie?

eenvoudig en
waardevol. Werken zoals

Grondige inventarisatie van uw huidige omgeving
Bespreken van uw ambities en bedrijfsdoelstellingen
Informatieve presentatie waarbij alle werkplek facetten voorbij
komen;
Interactieve sessie waarbij de doelstellingen en mogelijkheden
worden besproken;
Voldoende ruimte voor vragen rondom het thema en de
verschillende mogelijkheden;
Advies rapport met een weergave van de workshop en advies
aangaande de verschillende opties voor uw infrastructuur

•

het bedoeld is. Overal,

De ‘Moderne Werkplek’ Workshop is ontwikkeld voor IT managers en
management waarbij de vraag leeft wat de ‘Moderne Werkplek’ kan
toevoegen voor de organisatie

altijd en op ieder type
apparaat.
Square One Solutions
ondersteunt haar

Aanpak
•
•

relaties bij de keuze,
implementatie en
ondersteuning van
oplossingen voor een
betere communicatie,
verbeterde
samenwerking op ieder
apparaat.
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•
•

Kennismaking deelnemers
Bespreken uitgangspunten van de huidige infrastructuur en beoogde
doelstellingen o.b.v.
o Inventarisatie en concept van de huidige ICT-omgeving;
o Eisen en wensen van de medewerkers;
o Eisen en wensen van de afdelingen;
o Gebruikte applicaties en data;
o Compliancy & wet- en regelgeving;
o Veiligheid;
Presentatie van de verschillende methodieken en scenario’s
Voorkeuren voor inrichting van de nieuw te ontwikkelen ICTomgeving; on-premise, Cloud concepten, hybride, veiligheid, wet &
regelgeving, etc.

www.square1.nl

Workshop De Moderne Werkplek

Inventarisatie & ontwerp

•

•

Open discussie rondom de diverse vraagstukken;
o Back-up, migratie, integratie O365, aanschaf hardware, in of
extern, IAAS, SAAS, co-locatie, flexibel gebruik en op- en
afschalen, grafische toepassingen, complexe omgeving en
dito wensen en alles wat verder ter tafel komt
De resultaten van de workshop worden door Square One Solutions
meegenomen in een advies rapport incl. een weergave van de
workshop en advies aangaande de verschillende opties voor uw
infrastructuur

Tijdsduur
•

De workshop zelf zal 4 uur in beslag nemen

Kosten
•

€ 2.495 (incl. voorbereiding, de workshop en het adviesrapport)

Square One Solutions bv
Oosteinde 34
2361 HE Warmond
Telefoon: 071 - 362 72 92
Website: www.square1.nl
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