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Bibliotheek West-Achterhoek bestaat uit zeven filialen. In totaal 

werken er 55 medewerkers, zijn er 44 publieke werkplekken en 38 

tablets ter beschikking. Omdat veel applicaties van de bibliotheek zich 

naar de browser verplaatsten besloten ze te zoeken naar een werkplek 

die device onafhankelijk is en delen van documenten vereenvoudigde. 

 

ICT dienstverlener Lancom had al ervaring met totale IT-beheer voor 

bibliotheken en stelde de bibliotheek twee opties voor; een volledige 

Citrix omgeving of een cloud omgeving via Workspace 365. Aangezien 

de meeste bibliotheek applicaties al naar de browser verschoven zijn 

ging de keuze van de bibliotheek uit naar de Workspace 365 oplossing 

om medewerkers een complete browser-based werkplek te bieden.  

 

“Bibliotheken kunnen tegen een gereduceerd tarief Office 365 

inkopen. Door deze te koppelen met Workspace 365 krijgen zij 

vervolgens een totale oplossing met al hun diensten op één plek 

zonder de hoge kosten van een terminal server. Het merendeel werkt 

in een complete cloud omgeving terwijl een paar medewerkers de 

hybride versie van Workspace 365 in combinatie met Citrix gebruiken.” 

Aldus Paul van Wingerde, commercieel directeur van Lancom.  

 

In de bibliotheken krijgen medewerkers nu de mogelijkheid om al hun 

programma’s, zoals Vsmart en Bicat Wise, te openen vanuit één 

centraal startpunt, vanaf elk device met een browser. De medewerkers 

vinden het ook prettig dat ze maar één keer iets nieuws leren omdat 

de userinterface van Workspace 365 altijd gelijk blijft, ook al wisselen 

de technieken onder de werkplek. Door de vereenvoudiging van 

SharePoint kunnen medewerkers sneller documenten opstellen en 

delen met alle zeven filialen, vanaf elk device via Workspace 365.  

 

Klant: Bibliotheek West-Achterhoek 

- Bibliotheek 

- Omgeving Arnhem, Nederland 

 

Reseller: Lancom Automatisering 

- www.lancom.nl  

- Rotterdam, Nederland 

- Totale ICT oplossingen 

 

Resultaten 

Grote besparing op terminal server 

kosten. 

 

Device en plaats onafhankelijk werken. 

 

Een vernieuwde interface, die klaar is 

voor de toekomst.  
 

 
 
 

  

                   “De bibliotheek   

                      bespaart veel  

                      kosten aangezien  

                      veel van hun 

applicaties volledige web-based 

zijn waardoor een server 

overbodig wordt.” 

Paul van Wingerde, commercieel 

directeur, Lancom  
 

 

Over Workspace 365 

Workspace 365 is een platform om je manier 

van werken te vereenvoudigen: alles wat je 

nodig hebt om je werk te doen, geïntegreerd 

in één werkplek. 

 

Complete controle over je documenten, e-

mail en elk ander bedrijfsproces via één 

centraal startpunt in je browser, vanaf elk 

device. 

  

Door in te loggen op de werkplek kun je in 

één klik zowel web als Windows applicaties 

openen. Door eenvoudige Business Apps 

zoals Project Management, Activiteiten of 

Tijdsregistratie, vereenvoudig je elk proces. 

 

Ervaar een demo of lees meer op: 

www.workspace365.net 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkplekken in bibliotheken worden eenvoudiger en goedkoper door 

alle cloud diensten te openen vanuit de browser in Workspace 365 
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PRAAT MET EEN SPECIALIST 

Gratis demo proberen? 
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