
CGI’S DIGITALE WERKPLEK 
DIENSTEN 

 
Diensten 

 Virtual Workplace 

 Hosted Exchange Messaging 

 Unified Communications 

 Collaboration and Document 
Management 

 Application Packaging 

 Self Service Portal 

 IT Asset Management 

 Enterprise Mobility Management 

 Workstation Management 

 

VOORDELEN  

 Flexibele schaalbare oplossing 

 ISO gecertificeerd 
beveiligingsniveau 

 Optimale gebruikerservaring 

 Flexibel en efficiënt kostenmodel 

 Data opgeslagen in CGI 
datacenters 
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CGI’s Digitale 
Werkplek diensten 

CGI’s Digitale Werkplek diensten vormen een centraal 
toegangspunt tot uw applicaties, werkplekken en data zijn 
toegankelijk vanaf elk apparaat, op ieder moment, waar u 
zich ook bevindt. 

Toegang tot de gepersonaliseerde werkplek, applicaties, data en diensten 
zoals mail, chat, video en audio vergaderen en eenvoudig documenten 
uitwisselen en beheren. Dit alles om de samenwerking en mobiliteit van uw 
werknemers te verbeteren. De complete en krachtige oplossing is 
geoptimaliseerd om aan de eisen van uw medewerkers te voldoen op het 
gebied van prestatie, beveiliging, beschikbaarheid en mobiliteit. 

 

OPTIMALE BENUTTING VAN DE PRODUCTIVITEIT VAN UW 
MEDEWERKERS 

De manier van werken binnen organisaties is veranderd. Medewerkers 
willen flexibeler werken waarbij ze locatie onafhankelijk kunnen werken en 
hun apparatuur vrij kunnen kiezen. Medewerkers werken tegenwoordig op 
meerdere apparaten tegelijk vanuit verschillende locaties, zoals thuis, hotel, 
bij klanten en op de werkvloer. Onderzoek wijst uit dat medewerkers per 
dag meer dan drie verschillende apparaten gebruiken. Verder voorspellen 
analisten dat in de komende twee jaar, de helft van de werkgevers hun 
werknemers de vrijheid geven om met hun eigen persoonlijk apparatuur te 
werken. Dit betekent een groei van Bring Your Own Devices (BYOD) binnen 
de organisatie. 

 

UITDAGINGEN VOOR UW IT ORGANISATIE 

IT afdelingen krijgen te maken met nieuwe uitdagingen om medewerkers te 
ondersteunen bij deze nieuwe manier van werken. 

 Ondersteuning voor mobiliteit vereist dat het kennisniveau van uw IT 
afdeling zich continue blijft ontwikkelen om deze nieuwe en complexe 
technieken te kunnen ondersteunen; 

 Applicaties vernieuwen en veranderen steeds frequenter en moeten 
gebouwd en beschikbaar gesteld worden op steeds meer verschillende 
apparaten; 

 Complexe migratieprojecten vanwege technologische veranderingen en 
vernieuwingen van IT infrastructuren; 

 Omdat uw applicaties en data overal beschikbaar moeten zijn vanaf 
verschillende apparaten, is het een uitdaging om dit op een veilige en 
betrouwbare manier aan te bieden; 



 

 

Over CGI 

 

Als vier na grootste zakelijk en 

IT-dienstverlener ter wereld is CGI 

actief in 40 landen met ruim 68.000 

professionals. Lokaal gaan we sterke 

partnerships aan met onze klanten, 

waarbij we altijd kunnen putten uit de 

bijna eindeloos aanwezige 
technologische knowhow binnen ons 
bedrijf. Onze focus op IT 
Modernization, Cybersecurity, End 
User Computing en Big Data helpt 
onze opdrachtgevers hun 
dienstverlening verder af te stemmen 
op de klantwensen. We weten kosten 
te besparen, de business flexibeler te 
maken en de IT-omgeving voor te 
bereiden op de toekomst. 

En we doen dat met de toewijding 

en zorgvuldigheid van een business  
partner die niet anders dan gewend 
is te werken met de missie kritische 
systemen van zijn opdrachtgevers. 

 

Wilt u meer weten over CGI’s Digitale 
Werkplek diensten, neemt u dan 
rechtstreeks contact op met uw 
accountmanager of met CGI via: 

T: +31 (0)88 564 0000 

E: info.nl@cgi.com  

www.cginederland.nl  

 

cginederland.nl 
© 2015 CGI GROUP INC. 

 Verouderde infrastructuurcomponenten leveren uitdagingen op bij de 
onderlinge integratie met de nieuwste technologieën of diensten. 

CGI’S DIGITALE WERKPLEK DIENSTEN, HOE WERKT HET? 

CGI’s Digitale Werkplek diensten bieden de nieuwste zakelijke 
productiviteitsdiensten, volledig onderling geïntegreerd in een totaal-
oplossing. Dit wordt geleverd vanuit een private cloud oplossing waarbij u 
een eigen omgeving heeft binnen de CGI datacenters in Nederland, of 
binnen uw eigen datacenter. 

 

HET COMPLETE DIGITALE WERKPLEK DIENSTEN AANBOD 

Met onze diensten bieden we de volgende voordelen aan uw organisatie: 

 Medewerkers kunnen via de nieuwste IT middelen samenwerken 
waarbij ze toegang hebben tot hun applicaties, data, mail, teamsites en 
virtuele werkplek vanaf elk (mobiel) apparaat; 

 De diensten worden aangeboden met een hoge mate van flexibiliteit, 
schaalbaarheid, veiligheid, performance en gebruikersgemak;  

 Verbeter gebruikersgemak bij uw medewerkers door het zelf aan 
kunnen vragen van IT producten en diensten zonder tussenkomst van 
de servicedesk; 

 IT investeringskosten verdwijnen en worden vervangen door  
gereduceerde en beheersbare operationele kosten; 

 Hoogwaardige security eisen garanderen dat applicaties en data altijd 
veilig opgeslagen en benaderbaar zijn; 

 Verbeter het gebruikersgemak en samenwerking van uw medewerkers 
met de digitale werkplek diensten,  voorbereid op de toekomst. 


