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Unified Endpoint Management 

VSDM Workspace ONE integreert Unified Endpoint 
Management (AirWatch) met virtuele applicatietoegang 
(VMware Horizon) in één platform. Met VSDM Workspace 
ONE beheren en beveiligen organisaties niet alleen 
ál hun apparaten op afstand, maar kunnen zij ook 
cloudapplicaties eenvoudig en veilig ontsluiten voor alle 
medewerkers. Bovendien biedt het uw medewerkers 
met een keer authentiseren toegang tot alle vereiste 
applicaties met zero-trust SSO-toegangstechnologie. 

Totaaloplossing

Vodafone biedt naast connectiviteit en de vereiste 
VSDM Workspace ONE-licenties ook advies, configuratie, 
operationeel support, managed services en integratie 
met uw bedrijfsomgeving en securitydiensten via ons 
professional services team. Workspace ONE werkt 
naadloos samen met de endpoint protection applicaties 
van Vodafone of ander partijen. 

Bied uw medewerkers een ultieme werkomgeving op hun mobiele apparaat via het Workspace 
ONE-platform van VSDM. Of zij nu op kantoor werken, onderweg of vanuit huis. Stel toestellen 
in, bied de juiste applicaties, geef de juiste toegang tot de cloud en combineer de digitale privé-
omgving met de werkomgeving van uw medewerkers. Via VSDM Workspace ONE: het ultieme 
Unified Endpoint Management platform voor Windows, Mac, Chrome, iOS en Android. Snel en 
eenvoudig vanuit een gebruiksvriendelijke beheerportal. 
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Juiste balans tussen veiligheid en productiviteit

Zowel bedrijfstoestellen waar maximale veiligheid centraal staat, bring-your-own-device toestellen met de juiste 
balans tussen werk- en privégebruik of shared devices voor gebruik door verschillende medewerkers binnen een team, 
worden ondersteund. Voor de perfecte balans tussen gebruiksvriendelijkheid, productiviteit en veiligheid biedt VSDM 
Workspace ONE een reeks aan productiviteitsapps zoals mail, calendar, contacts, content, browser, authentication 
access en meer. Zo heeft een beheerder bijvoorbeeld maximale controle dat bijlagen en andere documenten niet 
ongemerkt of ongeoorloofd de organisatie verlaten zonder dat de gebruiker beperkt wordt in zijn productiviteit. 

Niet alleen mobiel maar ook laptops

VSDM Workspace ONE maakt volledig gebruik van alle nieuwe Windows-mogelijkheden en gebruikt toonaangevende 
UEM-technologie zodat pc-beheerders updates, patches en applicaties ‘on-the-fly’ kunnen verspreiden en 
automatiseren in hun base. Workspace ONE vereenvoudigt hiermee de transitie naar volledig Modern Device 
Management (inclusief SCCM co-management), of het nu Windows, Mac’s of mobiele toestellen betreft.

Belangrijkste voordelen

Met VSDM Workspace ONE kunnen IT-organisaties…

• Nieuwe medewerkers op afstand ‘onboarden’ op alle nieuwe, mobiele apparaten en applicaties zonder ingewikkelde tickets 

of helpdeskgesprekken. 

• Toegang, beveiliging en gebruikspolicies instellen op alle laptops en mobiele toestellen in hun organisatie, out-of-the-box, 

via één beheerportal.

• Dezelfde bedrijfsprocessen ondersteunen op zowel pc’s als mobiele toestellen, vergelijkbaar met consumentenervaringen. 

• Inzicht krijgen in gebruik, status en beveiliging van hun gehele base aan laptops en mobiele toestellen. 

• Snel aan de slag met het flexibele cloud portal inclusief cloud connectoren voor koppeling met Active Directory, 

Conditional Access en bedrijfsomgeving. 

• Alle bedrijfsinformatie op een toestel verwijderen of het toestel terugvinden met een druk op de knop.



4
VSDM Workspace ONE
Device Management, Access Control, Productivity & Security in one tool

Meer weten?

Meer weten over VSDM Workspace ONE? Maak dan een 
afspraak met een van onze Account Managers of Business 
Partners van Vodafone. Of kijk op vodafone.nl > VSDM.

Unieke functionaliteit

VSDM Workspace ONE biedt naast het meest 
gebruiksvriendelijke platform om toestellen te beheren 
en te beveiligen, apps te verspreiden en werk en privé te 
scheiden de volgende unieke functionaliteiten: 

• Maak elke applicatie toegankelijk op ieder apparaat, 

van de allerlaatste mobiele cloud apps tot legacy 

bedrijfsapplicaties die lokaal draaien. 

• Eén gemeenschappelijke applicatiecatalogus maakt 

onboarding van medewerkers op ieder toestel eenvoudig. 

• Single-Sign-on technologie die het eenvoudig maakt om 

lokale en cloudapplicaties snel toegankelijk te maken.

• Wachtwoordvrije toegang die gebruik maakt van o.m. trust- 

en identiteitsinformatie van toestel, toestelinstellingen, 

biometrie, locatie en gedrag. 

• Koppeling van Workspace ONE met authenticatiediensten 

van o.m. RADIUS, Symantec en RSA.

Over VSDM en VMWare

VSDM maakt gebruik van het Workspace ONE-platform 
van VMWare en is een doorontwikkeling van het 
Airwatch UEM-platform. Het platform staat consequent 
al meer dan 10 jaar vermeld als ‘leader’ in het MDM/
EMM/UEM Magic Quadrant van Gartner™. VMWare is 
een toonaangevende organisatie op het gebied van 
virtualisatie, cloudtechnologie en security, en heeft meer 
dan 25.000 medewerkers.  Vodafone heeft al bijna 10 jaar 
ervaring met VSDM.

Voor iedere organisatie de juiste versie

VSDM Workspace ONE is beschikbaar in verschillende versies. Kies welke versie past bij uw wensen op het 
gebied van beheer, beveiliging en ondersteuning van productiviteit. VSDM is beschikbaar voor organisaties 
vanaf 25 medewerkers tot aan grote multinationals. 

• VSDM WS1 Standaard: Device Management, Applicatiebeheer, Veilig toegang

• VSDM WS1 Advanced: Unified Endpoint Management en extra beveiligde applicaties

• VSDM WS1 Enterprise: Intelligentiegedreven Secure Digital Workspace o.b.v. VMWare Horizon™-technologie

Daarnaast biedt VSDM losse addons om gebruik te maken van extra functionaliteit zoals een veilige browser of 
telecombeheer. 

http://www.vodafone.nl



