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Nog niet zo lang geleden vroeg het inrichten van 

een zakelijk device om relatief grote investeringen 

in tijd en geld, terwijl altijd ook middelen gereser

veerd moesten worden voor onderhoud en beheer. 

Nu de meeste mensen zelf over meerdere devices 

beschikken, werpt dit aanvullende uitdagingen op. 

Er zijn ook factoren met een positieve invloed: 

breedband bandbreedte is overal goedkoop en 

computerkracht is exponentieel toegenomen, ook 

bij kleine apparaten als laptops en smartphones. 

Daarmee is een wereld aan mogelijkheden geopend; 

een universum waarin Sigmax ONE Workspace 

optimaal gedijt.

Pijlsnelle toegang, op maat geconfigureerd

ONE Workspace stelt uw medewerkers in staat om 

overal snel en veilig bij hun applicaties en bestanden 

te kunnen. Zowel thuis, op kantoor als onderweg. 

ONE Workspace is een online werkplek op maat, 

aangepast op de benodigde functionaliteit voor 

uiteenlopende gebruikersgroepen. Door digitale 

werkplekken af te stemmen op individuele werk

behoeften, vergroot u productiviteit en bespaart  

u kosten.

Met ONE Workspace vereenvoudigt u toegang tot 

applicaties en bestanden. Deze worden binnen een 

online omgeving gebundeld in één interface, met 

een lookandfeel die u van gebruiksvriendelijke 

software gewend bent. Mail, Office pakket, CRM, ERP 

of andere SaaSapplicaties zijn altijd letterlijk binnen 

handbereik en starten direct. Ook worden binnen 

ONE Workspace actuele documenten, relevant 

(bedrijfs)nieuws en projecten getoond. Deze  

omgeving is zowel toegankelijk en gelijk op alle 

typen computers, laptops, tablets en smartphones. 

Het maakt niet uit hoe groot of klein u bent

Vanuit elke bestaande situatie kunt u met  

ONE Workspace gaan werken. ONE Workspace 

is geschikt voor zowel startende, kleine als grote 

organisaties. We installeren geen pc’s, servers of 

kostbare infrastructuur. Workspace werkt op elk  

apparaat met de beschikking over een browser en 

een breedband of 4Gverbinding. U werkt in de 

cloud, voor een vast maandbedrag per gebruiker. 

Een digitale werkplek 
vanuit de cloud

We besteden van oudsher veel aandacht aan de 

werkplek. De locatie en inrichting van het kantoor 

van de organisatie of de mate waarin uw werk om-

geving thuis u in staat stelt zo optimaal productief 

te zijn, vragen terecht aandacht en zorg. Maar is 

uw digitale werkplek ook zo ingericht dat u altijd 

het beste uit uzelf kunt halen? Met het toenemend 

aantal fysieke locaties waar we werken en appara-

ten waarop we onze werkzaamheden uitvoeren, 

nemen de uitdagingen toe om overal een uniforme, 

hoogwaardige gebruikservaring te krijgen. Sigmax 

ONE Workspace is een online omgeving waarin het 

prettig werken is, met welke applicatie dan ook. 

ONE SOLUTIONS® WORKSPACE
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Afhankelijk van uw gebruikersrollen, functioneert 

ONE Workspace als volledige SaaSoplossing  

waarbij u applicaties online gebruikt of in een  

opzet op basis van Citrixtechnologie. Hierbij heeft u 

toegang tot lokale applicaties en zelfs specialistische 

software via DesktopasaService: een volledig 

bureaublad vanuit de cloud. Door ondersteuning 

van krachtige GPUmogelijkheden, brede onder

steuning voor verschillende besturingssystemen en 

fijnmazige beheermogelijkheden is Workspace in 

een Citrixconfiguratie ook bij uitstek geschikt voor 

zware toepassingen als CAD of videobewerking,  

op kantoor én op locatie. 

Veilig, laagdrempelig en GDPR-proof

Toegang is binnen ONE Workspace het sleutelwoord. 

Door gebruik te maken van gebruikersidentiteiten 

via Active Directory (AD) of Azure AD, loggen uw 

gebruikers één keer in op Workspace, waarna 

meerdere online applicaties die gebruik maken 

van SAML en oAuthprotocollen toegankelijk zijn, 

zonder meerdere malen een gebruikersnaam en 

wachtwoord op te geven. Met deze Single SignOn 

functionaliteit bevordert u productiviteit, ontlast  

u beheer en vergroot u het beveiligingsniveau.

Security is binnen deze oplossing geen punt van 

zorg: ONE Workspace is 100% GDPRproof. Uw 

bestanden worden afgeschermd door beproefde 

beveiligingsmechanismen en naar wens voorzien 

van encryptie. Zo worden bestanden versleutelt 

uitgewisseld en zijn deze voor derden onleesbaar. 

Workspace is een op SharePoint gebaseerde om

geving. Dit maakt bestanden niet alleen eenvoudig 

uitwisselbaar, maar ook doorzoekbaar en laat met 

meerdere gebruikers werken met één versie van  

een document. Zo voorkomt u naast datalekken 

ook mis verstanden en conflicten over verschillende 

varianten.

Aan te passen naar ieder formaat

ONE Workspace blinkt uit in flexibiliteit op vlak van 

beheer. U kunt zelf in een handomdraai gebruikers 

toevoegen of verwijderen, rollen specificeren met 

een standaard set aan applicaties en het dashboard 

aanpassen in uw eigen huisstijl en logo. Maar u kunt 

ook uw gebruikers zelf (afhankelijk van toegewezen 

rol) de vrijheid bieden om zelf hun Workspace  

aan te passen. Eventueel kan ook Sigmax uw  

Workspaces beheren.

Sigmax levert ONE Workspace in combinatie met 

Microsoft Office Elicenties. Dat betekent dat u vanaf 

een zeer lage maandprijs gebruikers kunt laten 

werken met online Office tooling in combinatie met 

Sharepoint bestandsbeheer, Skype en Yammer. Wilt 

u ook offline de beschikking krijgen over Workspace 

bestanden en met lokale Office tooling kunnen 

werken? ONE Workspace is flexibel te configureren 

met de Elicenties passende bij uw unieke 

organisati eprocessen. 
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Door ondersteuning van 
krachtige GPU mogelijk
heden, brede ondersteuning 
voor verschillende besturings
systemen en fijnmazige  
beheermogelijkheden  
is Workspace in een  
Citrixconfguratie ook bij 
uitstek geschikt voor zware 
toepassingen als CAD of 
videobewerking op kantoor 
en op locatie.
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Gratis consult

Meld u nu aan voor een gratis consult door hier te 

klikken. Na ontvangst van uw aanvraag inventariseren 

wij hoe Sigmax ONE Workspace u kan helpen bij het 

realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen en voeren we 

in overleg een scan op locatie uit.

Tijdens het consult bespreken we uw bedrijfsdoel

stellingen, krijgt u inzicht in de veranderingen die uw 

organisatie te wachten staat en doen wij aanbevelingen 

over de inrichting van ONE Workspace binnen uw 

organisatie. 

Na aanmelding neemt één van onze sales consultants 

contact met u op voor het maken van een afspraak.

Waarom ONE Workspace?

Met Sigmax ONE Workspace kiest u voor een flexibele 

oplossing voor het inrichten van online werkplekken, 

zowel voor de medewerker op kantoor, de mobiele 

professional als de creatieve professional. U werkt 

altijd met de nieuwste technologie, terwijl u tegelij

kertijd profiteert van de voordelen van Sigmax ONE: 

integratie met andere ONE Solutions, duidelijk  

inzichtelijke kosten, een vast maandbedrag, premium 

ondersteuning en maandelijkse opzegbaarheid.

Sigmax ONE Workspace biedt uw organisatie een 

snelle en eenvoudig te gebruiken allesinéén 

werkplek, passend bij uw situatie en de behoeften 

van gebruikers. Door identiteiten, applicaties en 

bestanden te koppelen en te beheren als één, 

vereenvoudigen we werkplekbeheer en verlagen 

we de beheerlast. 
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