Vereenvoudig het werk
voor zorgmedewerkers

Waarom is Workspace 365 populair in de zorg?
Ontwikkeling in de zorg
Door de opkomst van SaaS-oplossingen krijgen
zorginstellingen de kans om tegen een lage prijs applicaties
aan te bieden aan medewerkers. Echter ontstaan er steeds
meer SaaS-oplossingen waardoor zorgmedewerkers
meerdere keren moeten inloggen en het overzicht verliezen
in applicaties. Daarnaast zijn ze voor documenteren vaak
gebonden aan één device en één locatie. Kortom een aantal
ontwikkelingen die de zorg verbeteren maar nog steeds
afleiden van het zorgen voor de cliënt.

Hoe kunnen zorginstellingen werk vereenvoudigen?
Met Workspace 365 bieden we tegen een lage prijs iedereen een
gepersonaliseerde werkplek aan op basis van hun rol. Hiermee krijgen
medewerkers snel en veilig toegang tot persoonlijke gegevens zodat ze meer tijd
kunnen besteden aan de cliënten. Zorgmedewerkers werken hiermee veilig op
elk device en vanaf elke locatie met de regels en applicaties van de zorginstelling.
Naast het bed van een cliënt, maar ook thuis op de bank, altijd toegang tot de
applicaties zonder iets te installeren.
Via één portal krijgen medewerkers vanaf elk device meer overzicht en sneller
toegang tot nieuws van de organisatie, web- & legacy applicaties en cloud &
fileserverdocumenten. En de techniek? Daar merkt een medewerker niets van, zij
werken altijd in hun persoonlijke werkplek. Een werkplek waarmee zij, binnen één
klik, bij al hun applicaties (patiëntdossier, tijdsregistratie, et cetera), documenten
en e-mail komen.

Workspace 365 is hét platform om je
manier van werken te vereenvoudigen:
Alles wat je nodig hebt om je werk te
doen, geïntegreerd in één werkplek.

Een persoonlijke & flexibele werkplek
Workspace 365 helpt medewerkers eenvoudiger online te werken met een flexibele en persoonlijke
werkplek.

Snel toegang via een
enkele inlog

Volledig role-based
toegang tot apps

Ontsluit lokale-, hosted& webapplicaties

Vereenvoudig Office 365,
SharePoint & OneDrive

Toon eenvoudig intern &
extern nieuws

Herkenbaar in de huisstijl
van jouw organisatie

Binnen één klik toegang
Dankzij slimme technologieën bereiken
zorgmedewerkers alle applicaties binnen één
klik, zonder voor elke oplossing een aparte
gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren.

Extra beveiliging
+

Het is mogelijk om de toegang tot alle applicaties
exclusief beschikbaar te maken via de werkplek.
Hierdoor worden alle applicaties alleen
toegankelijk via 2-factor authenticatie, waarbij
een medewerker naast het wachtwoord, de inlog
met een geverifieerde device dient te bevestigen.

Nieuws en data, in één oogopslag
Breng intern- en extern nieuws, agenda afspraken, ongelezen e-mails en meer richting de
zorgmedewerkers. Want wat is een betere plek dan de werkplek waarin zij meerdere keren per dag
kijken?

Versimpel documenten
Maak het eenvoudiger om samen te werken in documenten of deze te delen met collega’s. De
werkplek vereenvoudigt de interface van Office 365 door een vertrouwde mappenstructuur te
creëren boven op SharePoint, OneDrive for Business en/of de fileserver.

Een werkplek voor iedereen
Alle gebruikers loggen in op dezelfde portal,
echter zien zij op basis van hun rol alleen de
applicaties die zij nodig hebben.
Op deze manier bied je exact het type
werkplek wat nodig is. Door zoveel mogelijk
medewerkers naar een cloudwerkplek te
brengen en afstand te doen van hosted
desktopoplossingen behalen zorginstellingen
drastische kostenbesparingen en wordt altijd
en overal werken voor iedere medewerker
beschikbaar.

Resultaten voor GGZ Friesland
Een documenten app die SharePoint &
OneDrive vereenvoudigd

Zorgmedewerkers kunnen eenvoudig online documenten openen,
aanmaken, delen en bewerken vanaf ieder apparaat

Intuïtieve interface waardoor er minder
vragen m.b.t. het gebruik zijn
vergeleken bij SharePoint
Kostenreductie door de overgang van
fileservers naar SharePoint & OneDrive
for Business en de Workspace 365
documenten app

“De toegang tot
documentatie is
cruciaal voor onze
medewerkers.
Workspace 365 brengt de
vereenvoudiging die SharePoint
nodig heeft om op grote schaal
ingezet te worden.”
Geerianne Vos, Teamleider IT
Operations en Helpdesk,
GGZ Friesland

Over Workspace 365
Accent heeft de complete werkplek
Workspace 365 ingericht als
MijnDesktop.Online voor volledige
controle over je documenten, e-mail en
bedrijfsprocessen vanuit één centrale
plek in je browser.
Door zowel web-, lokale- en hosted
(Citrix/RDP) applicaties aan te bieden in
een enkele werkplek vereenvoudig je
de toegang tot applicaties en
informatie. Zo voorkom je dat mensen
meerdere portalen nodig hebben en
krijgen ze in één klik toegang tot web &
remote apps, zonder opnieuw in te
loggen of een cliënt te installeren.

Wil je een gratis demo?
Ervaar Workspace 365

GGZ Friesland bevond zich in een Office 365 migratietraject en onderzocht
hierbij SharePoint ter vervanging van hun fileserver. Eén van de eisen
hierbij was eenvoudig toegang tot documenten. Daarom kozen ze
uiteindelijk voor Workspace 365, ingericht als MijnDesktop.Online door
Accent, bovenop SharePoint en OneDrive for Business voor het zelfstandig
werken met documenten en zorgvuldige overdracht van patiëntengegevens.
GGZ-Friesland over de nieuwe werkplek
“We onderzochten eerst het gebruik van SharePoint online & OneDrive
for Business. Hier kwamen zoveel gebruikersvragen naar voren dat wij het
risico niet wilde nemen om volledig te migreren. Onze IT-dienstverlener
Accent plaatste vervolgens met Workspace 365 een intuïtieve interface
over SharePoint. De kracht van SharePoint wordt hierdoor versterkt en
het gebruik vereenvoudigd. Bij nieuwe gebruikerstesten voor
MijnDesktop.Online bleek het aantal vragen een stuk lager. Inmiddels zijn
alle 2.000+ medewerkers over naar deze nieuwe documenten oplossing.”
aldus Geerianne Vos, Teamleider IT Operations en Helpdesk bij GGZ
Friesland.
Visie voor Workspace 365 en GGZ-instellingen
“De meeste mensen kijken op tegen grote migratietrajecten. Ons advies
is om klein te starten en stap-voor-stap uit te bouwen. Zo is GGZ Friesland
gestart met Workspace 365 zodat mensen documenten makkelijker
kunnen vinden en er geen spoor aan documenten achter blijft op devices.
Veel GGZ-instellingen maken nog gebruik van remote applicaties via
Citrix. Het lijkt ons een goede vervolgstap om deze applicaties ook
binnen Workspace 365 aan te bieden. Hierdoor voeg je alle portals samen
en kunnen mensen met één keer inloggen alle applicaties bereiken vanuit
één centrale werkplek op elk device, zonder hiervoor iets te hoeven
installeren.” Aldus Wim Behage, Directeur van Accent.
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Vereenvoudig het werk van zorgmedewerkers,
vraag nu een demo of persoonlijk gesprek aan.

Stuur mij een demo

Bezoek voor meer informatie www.workspace365.net of neem
contact op via contact@newdayatwork.com of 030 711 67 25.

