
VIRTUAL WORKPLACE 
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VOGELVLUCHT 

 

 apparaat- en plaatsonafhankelijk 

werken 

 meer flexibiliteit en betere 

beveiliging 

 toegang tot business applicaties, 

data en gepersonaliseerde 

instellingen via ieder device 

 directe koppeling met de centrale 

IT-infrastructuur 

 data veilig opgeslagen in 

datacenters in Nederland 

 soepele implementatie van uw 

werkplekstrategie  

 profiteer van live trial om voordelen 

en technische haalbaarheid te 

ervaren zonder financieel risico 

 Kostenbesparing tot wel: 

 80% vermindering van kosten 

op een Windows OS migratie 

 50% vermindering van kosten 

van desktop support  

 25% reductie van de helpdesk 

incidenten 

 10% - 20% vermindering van 

de vastgoedkosten 
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Virtual Workplace 
Service 

Overal ter wereld online om 
business doelen te realiseren 
 

WAT IS DE VIRTUAL WORKPLACE SERVICE? 

CGI’s Virtual Workplace Service maakt het mogelijk om apparaat- en 

plaatsonafhankelijk te werken tegen lagere kosten. Via elk type apparaat 

krijgen medewerkers toegang tot hun business applicaties, data en 

gepersonaliseerde instellingen. Zo zijn uw medewerkers in een flexibele 

werkomgeving op elk moment voorzien van alle middelen om business 

doelen te realiseren.  

Het principe is eenvoudig. Vanaf elk apparaat (bijvoorbeeld een tablet, 

smartphone of thin client) loggen medewerkers als het ware in op hun 

virtuele desktop. Deze virtuele werkplek is direct gekoppeld aan de centrale 

IT-infrastructuur en staat los van hun fysieke laptop of desktop PC. Eenmaal 

ingelogd hebben medewerkers toegang tot al hun applicaties. Gegevens 

worden direct veilig opgeslagen in één van de twee datacenters in 

Nederland en niet op het apparaat waarmee de medewerker werkt. Virtual 

Workplace Service heeft een beschikbaarheid van 99,9% en biedt 24/7 

support.  

 

UITDAGING VOOR DE BUSINESS 

Om voorop te lopen in de markt is het belangrijk om adequaat te reageren 

op veranderde wensen van klanten. Uw medewerkers moeten snel de juiste 

informatie voorhanden hebben om beslissingen te kunnen nemen. Daarbij is 

niets zo inefficiënt als applicaties, besturingssystemen of 

gebruikersprofielen die volledig afhankelijk zijn van een fysieke desktop of 

werkplek. In deze tijd wilt u op elk moment en elke plaats kunnen werken. 

Mobiliteit maakt het mogelijk om sneller in actie te komen. Bovendien is het 

onderhouden van fysieke werkplekken vaak gecompliceerd en kostbaar.  

De Virtual Workplace Service is een essentieel onderdeel van een 

succesvol "Digital Workplace"-programma. Veel organisaties onderschrijven 

de kansen van de virtuele werkplek, maar zien op tegen de invoering ervan. 

CGI helpt u om Virtual Workplace Service gefaseerd in uw organisatie in te 

voeren.  

 

 

 



 

 

OVER CGI 
Als vier na grootste zakelijke 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 Cybersecurity, Big Data 

en IT Modernization 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 businesspartner die niet 

anders dan gewend is te werken met 

de missiekritische systemen en data 

van zijn opdrachtgevers.  

 

Wilt u meer weten over de Virtual 

Workplace Service van CGI, 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 
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VIRTUAL WORKPLACE SERVICE: HOE WERKT HET? 

Om soepel over te stappen naar een virtuele werkplek heeft CGI een  

gefaseerde aanpak ontwikkeld. Onze aanpak heeft zich bij veel grote 

organisaties bewezen. 

  

Om te beginnen stellen we vast welke werkplekstrategie het beste past bij 

uw organisatie. In een business assessment onderzoeken we vervolgens 

wat de toekomstige gebruikers nodig hebben voor hun werk en via welke 

devices zij zullen werken. Het resultaat is een high level business case 

waarbij op hoofdlijnen al wordt aangegeven hoeveel kosten bespaard 

kunnen worden met Virtual Workplace Service.  

Ook doen we een assessment om te onderzoeken wat er technisch nodig is 

om van desktops of laptops over te stappen naar de virtuele werkplek. 

Hiermee valideren we de aannames van het business assessment en 

kunnen we de business case verder detailleren. In de technology trial 

evalueren we de dienstverlening die nodig is voor de virtuele werkplek.  

Na deze onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden starten we met 

een pilot bij een representatieve groep medewerkers. Tijdens de 

proefperiode voeren zij hun dagelijkse werkzaamheden uit met behulp van 

de Virtual Workplace Service. Na de pilot, evaluaties en optimalisaties 

implementeert CGI de werkplekstrategie. Ook als de virtuele werkplekken 

zijn ingericht, blijven wij nauw betrokken bij het beheer, de optimalisatie en 

monitoring van de Virtual Workplace Service. 

 

PROFITEREN VAN DE VIRTUAL WORKSPACE SERVICE 
CGI’s Virtual Workplace Service biedt aanzienlijke kostenbesparingen. Het 

verlaagt onder meer de operationele IT-kosten, bespaart op apparatuur van 

eindgebruikers en op kantoorruimte (minder fysieke werkplekken).  

Door het gebruik van de Virtual Workplace Service is uw organisatie 

flexibeler en in staat om sneller te reageren. Profiteer van de kansen die 

een flexibele werkplek biedt voor uw op de core business. 

 


