
UW ICT-SPECIALIST
sinds 1985

ICT-specialist in cloudoplossingen, IT-security, de Moderne 
Werkplek, Managed Services, internet & telefonie. 

Wij bieden passende ICT-oplossingen voor uw organisatie, allemaal 

onder één dak.



MODERNE WERKPLEK
Voor bedrijven van de toekomst

De manier waarop we werken en werk integreren in ons leven, is de afgelopen jaren drastisch 

veranderd. Flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke termen. Maar 

zeker zo belangrijk is veiligheid. Om dat allemaal te combineren in één werkplek leveren wij 

een complete oplossing: de Moderne Werkplek! Een werkplek gebaseerd op technieken van de 

marktleider in de IT-wereld: Microsoft.

INRICHTING EN UITROL 
WERKPLEKKEN
Wij verzorgen de volledige inrichting en uitrol van 

uw werkplekken naar uw wensen.

• bestaande werkplekken vervangen of opnieuw 

inrichten;

• eenvoudig uitrol en herstel van werkplekken;

• werken in de cloud;

• volledig geautomatiseerde uitrol op afstand;

• inclusief uitrol benodigde applicaties per 

gebruiker;

• inrichting via de cloud.

WAT IS DE MODERNE 
WERKPLEK?
De Moderne Werkplek kan gezien worden als een 

digitale werkplek die u altijd en overal toegang 

biedt tot alles wat u nodig heeft om uw werk 

goed uit te voeren. Hierbij kunt u denken aan 

verschillende applicaties en informatie die u nodig 

heeft voor het uitvoeren van uw werkzaamheden. 

• de Moderne Werkplek is gebaseerd op 

Microsoft 365;

• standaard Office-applicaties (Word, Excel, 

Outlook, Powerpoint) inbegrepen;

• e-mail;

• opslag van documenten in persoonlijke 

mappen (OneDrive) en gedeelde mappen 

(SharePoint);

• Microsoft Teams;

• cloud printen, Secure printen, Follow me 

Printing en support op alle netwerk printers;

• inclusief hardware (optioneel);

• all-in prijs per maand.



UITGEBREIDE BACK-UP
Met OneDrive & SharePoint heeft u onbeperkte 

opslag van documenten, e-mail en agenda’s. Door 

automatische back-ups kunnen bestanden tot 7 

jaar worden bewaard en hersteld. Zo bent u zeker 

van een optimale werkplek en hoeft u zich geen 

zorgen te maken over verlies van uw gevoelige 

data.

• onbeperkte opslag van documenten, e-mail en 

agenda’s;

• maximaal 7 jaar;

• inclusief restore.

OPTIMALE SECURITY
Geef hackers, virussen, malware en ransomware 

geen kans. Een optimale security beschermt 

organisaties en de medewerkers tegen de 

kwaadwillenden in deze wereld.

• controle op identiteit van medewerkers;

• met voorwaardelijke toegang heeft u de 

mogelijkheid om identiteiten, apparaten, 

apps, gegevens en risicosignalen te verifiëren 

voordat u toegang toestaat;

• bescherming tegen phishing en malware;

• meervoudige verificatie zorgt ervoor dat u 

zeker bent dat de juiste gebruiker inlogt.

VOLLEDIGE CONTROLE
Met Microsoft 365 beschikt u altijd over de meest 

recente versie van onder andere Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook en OneNote. 

• controle van alle devices van de organisatie;

• mogelijk met meerdere besturingssytemen, 

Windows, Apple of Android;

• eenvoudig up-to-date houden;

• inclusief updates van de software;

• standaard hoge beveiliging van werkplek en 

data;

• cybersecurity (phishing, malware, 

ransomware);

• bescherming tegen oneigenlijk gebruik (MFA);

• gebruikersoverzicht inclusief management 

(basis rapportages).

Uw organisatie en bestanden worden optimaal beveiligd tegen vormen van cybercriminaliteit, 

zoals phishing, malware en ransomware door de standaard inbegrepen beveiligingsoplossingen 

van Microsoft. Daarnaast biedt JDS nog een extra beveiligingsoplossing die gedrag niet meer 

alleen analyseert, maar ook vroegtijdig bedreigingen opspoort en uitschakelt.

OPTIMAAL BEVEILIGD
365 dagen per jaar



GROTE FLEXIBILITEIT
De Moderne Werkplek biedt een grote mate van 

flexibiliteit, want bij het woord ‘werkplek’ denken wij 

al lang niet meer aan een vaste plek op kantoor. 

Het draait er namelijk om dat u zowel op kantoor, 

thuis als onderweg flexibel gebruik kunt maken van 

de zaken die u nodig heeft om effectief uw werk uit 

te voeren.

HOGERE PRODUCTIVITEIT
De Moderne Werkplek werkt productiviteit van u en 

uw medewerkers in de hand. U ziet namelijk in één 

oogopslag alles wat u nodig heeft. Alle praktische 

handvatten om aan de slag te kunnen gaan staan 

voor u klaar. Dit betekent dat u minder tijd kwijt 

bent aan het schakelen tussen allerlei verschillende 

oplossingen. 

GROOT SCALA AAN 
VOORDELEN
De Moderne Werkplek biedt een groot scala 

aan voordelen om te kiezen voor een volledige 

werkplek in plaats van allemaal losse licenties. 

Onderstaand een duidelijk overzicht van alle 

voordelen die de Moderne Werkplek met zich 

meebrengt:

• ICT zonder grote investeringen

• volledig automatische installatie op locatie

• snelle en eenvoudige herinstallatie na storing 

of bij aanschaf van een nieuw apparaat

• support op afstand, inclusief SLA

• geavanceerde beveiliging, o.a. MFA, antivirus 

en anti-spamfilter

• volledige back-up en restore zonder 

beperkingen (maximaal 7 jaar)

JDS SUPPORT
Wijzigingen, storingen, updates en crisisbeheer 

behoren standaard tot onze dienstverlening. En 

dat tijdens en na kantooruren, terwijl wij continu 

applicaties en beveiliging updaten.

• onbeperkte toegang tot de helpdesk;

• inclusief monitoring zakelijke werkplekken;

• inclusief herstelwerkzaamheden zakelijke 

werkplek.

Werken in de cloud met grip op de kosten en de zekerheid van een veilige, stabiele en snelle 

werkplek tegen een vast tarief per maand. De Moderne Werkplek biedt organisaties een 

betrouwbare en flexibele ICT-oplossing. 

STABIELE WERKPLEK
Voor een vast tarief per maand



UW VOORDELEN
Van de Moderne Werkplek bij JDS

STIJGING 
PRODUCTIVITEIT
De Moderne Werkplek zorgt 

voor een hogere productiviteit 

op de werkvloer. U kunt in één 

oogopslag bij alles wat u nodig 

heeft. Alle praktische handvatten 

om aan de slag te kunnen gaan 

staan voor u klaar.

HOGERE 
FLEXIBILITEIT
De Moderne Werkplek biedt u 

en uw medewerkers een grote 

mate van flexibiliteit. Het draait er 

namelijk om dat u met de Moderne 

Werkplek zowel op kantoor, thuis, 

in het buitenland en onderweg 

flexibel gebruik kunt maken van 

de zaken die u nodig heeft om uw 

werk effectief uit te voeren.

24/7 SUPPORT
Onze technisch specialisten 

ontzorgen u volledig. Dit doen 

wij door monitoring, proactief 

beheer en het bieden van 

gebruikersondersteuning. Zo 

kunt u zich richten op uw core 

business. 

LOCATIE 
ONAFHANKELIJK
Medewerkers hebben meer 

keuze hoe en waar ze willen 

werken, omdat zij vanaf elke 

locatie op ieder apparaat bij hun 

werkplek kunnen. Het is voor 

hen niet meer noodzakelijk om 

op kantoor aanwezig te zijn om 

hun werk te kunnen uitvoeren. 

VAST BEDRAG PER 
MAAND
U betaalt voor de Moderne 

Werkplek een vast tarief per 

maand. Hierin kunt u gemakkelijk 

op- en afschalen indien de 

situatie hier om vraagt.

OPTIMALE 
BEVEILIGING
Uw organisatie en bestanden 

worden optimaal beveiligd tegen 

vormen van cybercriminaliteit, 

zoals phishing, malware 

en ransomware door de 

standaard inbegrepen 

beveiligingsoplossingen 

van Microsoft en de extra 

beveiligingsoptie van JDS.



NEEM CONTACT OP
MET JDS

JDS bedrijfsautomatisering bv
Keizersveld 25, 5803 AM Venray, T +31 (0)478 585457

contact@jds.nl, www.jds.nl


