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Goodbye, dark cloud of anxiety.
Hello, cloud control and security.
In the financial world, keeping sensitive data secure has never been more critical. HP Thin Clients
give you the tools for absolute control over accessibility and permissions for your entire team.
Suddenly, it’s a bullish new day for IT peace of mind.
hp.com/go/thincomputing

eep your business sensitive
data safe with a combination of
o device cloud data storage
and thin clients’ bulletproof
built in protection.

Powerful security

ith features like multi display
support, remote access to your
data, and cloud optimi ed S
options, your users can be at
their most productive whether
at the o ice or on the go.

Innovative solutions for
maximum productivity

Welcome to a bright new day for cloud computing. HP Thin Clients deliver the tools for simple
cloud manageability and control. Plus with powerful security and productivity ma imi ing
features, e perience the added benefit of IT peace of mind.

Exclusive features.
Complete control.
HP Thin Clients give you
the tools to take control. So
you can set up, manage and
monitor thousands of HP Thin
Clients remotely from a single
point.
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Marc Terveer

VOORWOORD

Nu het magazine er is, hopen we dat jij als lezer er net zoveel plezier
aan beleeft als wij. Wij maken ons op voor ons tienjarig jubileum en
de kans is zeer groot dat er wederom een magazine komt… Maar
zover is het nu nog niet, dus wens ik je graag heel veel leesplezier
met dit nummer!

Klanten vertellen wat hun probleem was en hoe we dat samen
met de fabrikant hebben opgelost. En vaak is er meer dan één
oplossing denkbaar. Want als ik iets geleerd heb in de afgelopen
tien jaar, is het wel dat er zoveel meer mogelijk is dan de meeste
mensen denken!

ER IS ZOVEEL MOGELIJK!

Hier is hij dan, het allereerste ThinClient Magazine! Als je het mij
vraagt, mag het eindresultaat er zeker zijn. Al lange tijd zijn we bezig met het bedenken van interessante invalshoeken voor verhalen
en bleek het opzetten van zo’n magazine een spannend avontuur
te zijn. Het heeft geresulteerd in een prachtig blad waar we bij
ThinClientSpecialist heel erg trots op zijn.

We wilden graag een magazine maken om klanten, fabrikanten en
andere geïnteresseerden te laten zien dat wij meer zijn dan alleen
een webshop. We zijn een bedrijf met échte mensen, mensen die
met je meedenken en samen met jou op zoek gaan naar een oplossing. Volgend jaar bestaan we tien jaar en in al die jaren hebben
we zoveel bijzondere klanten mogen helpen. En in die tien jaar tijd
verzamel je nogal wat verhalen, hè? Omdat het zonde is om die te
laten liggen, lichten we daarom in dit magazine een aantal bijzondere en mooie casussen uit.

ThinClient magazine

5

COLOFON

MAGAZINE

SEBASTIAAN
EN MICHIEL
12 VRAGEN AAN

THINCLIENTSPECIALIST.NL

Paul Sleiffer,
Rivas Zorggroep

KLANT AAN HET WOORD

Leo Bolkenbaas,
technisch manager

‘We hebben in korte tijd een groot
aantal aanpassingen gedaan’

SPAARNE GASTHUIS

EDITIE 2019

Nummer 1 | 2019
ThinClientSpecialist
Spanjelaan 6,
9403 DP Assen
Rogier Van Der Weydestraat 2,
1817MJ Alkmaar

Redactie
Monique Bolkenbaas
Maaike Schaap
Walter de Boer

Vormgeving
Netaly Kuipers

Fotografie
Elsbeth Hoekstra
Justa van Bergen
Sander Drooglever
Chantal de Visser

Realisatie
New Publishers
Aarhusweg 2-13,
9723 JJ Groningen
T: (050) 5496749
www.newpublishers.nl

Disclaimer
Aan de inhoud van dit magazine
kunnen geen rechten worden
ontleend

12
OP DE COVER
Sebastiaan van Schoonhoven
en Michiel Heeringa
Spaarne Gasthuis

'In een recordtijd hebben
we 3500 werkplekken
gemigreerd'

08

15

20

28

35

MARC TERVEER

VOORWOORD

INHOUD

5

IN GESPREK MET

over ThinClientSpecialist

8

12

FABRIKANT AAN HET WOORD

KLANT AAN HET WOORD

HP

het Spaarne Gasthuis

15

16

FABRIKANT AAN HET WOORD

Igel en Atrust

Rivas Zorggroep

18

Leo Bolkenbaas

12 VRAGEN AAN…

Hanzehogeschool Groningen

20 KLANT AAN HET WOORD

22

FABRIKANT AAN HET WOORD

KLANT AAN HET WOORD

Dell

26

EVENT UITGELICHT

25

28

FABRIKANT AAN HET WOORD

een goede ICT-omgeving

BELANG VAN

NComputing

FABRIKANT AAN HET WOORD

LG

RaceExeperienceEvent

Unigarant

29

31

32

Stratodesk

FABRIKANT AAN HET WOORD

ThinClientSpecialist

34 HET TEAM VAN

35

8

We werken door
heel Nederland,
maar ook in België
en Duitsland
MARC TERVEER

EEN ONDERNEMER MET HART VOOR DE ZAAK:

THINCLIENTSPECIALIST

Marc Terveer van
ThinClientSpecialist

en betrok IT-specialist Leo Bolkenbaas erbij
voor de techniek. Met zijn tweeën gingen ze
langs bij potentiële klanten en deden hun
verhaal. ‘Achteraf gezien waren we echt
aan het pionieren. Er waren nauwelijks andere bedrijven zoals de onze.’ Al snel kreeg
ThinClientSpecialist aanvragen uit het hele
land. ‘Gek dat het alweer bijna tien jaar geleden is. Daarop terugkijkend hebben we zoveel stappen gemaakt. We zijn zelf gegroeid
in kennis en kunde, maar ook het bedrijf
is gegroeid. We zijn nu met veertien mensen en hebben vestigingen op drie plekken
in Nederland: Assen, Alkmaar en Biederitz
(Duitsland). Dat vind ik toch wel bijzonder!’

Klanten die ThinClientSpecialist heeft, zijn
erg divers. ‘Van zorgbedrijven tot gemeenten en grote kantoren. We werken door
heel Nederland, maar ook in België en
Duitsland.’ In 2010 had Marc de droom om
de grootste ThinClientspecialist van Europa
te worden. ‘Dat doel hebben we nog niet bereikt’, lacht Marc. ‘Maar in Nederland zijn we
wel de belangrijkste speler op dit gebied.’

Kick

Onafhankelijkheid, persoonlijk contact,
flexibiliteit en teamwork zijn de drie belangrijkste kernwaarden voor het bedrijf.

Mensen helpen door goed te luisteren,
door te vragen en op zoek te gaan naar een
passende oplossing is waar Marc veel energie van krijgt. ‘Als je dan uiteindelijk goede
berichten ontvangt dat we iemand goed geholpen hebben, geeft dat wel een kick!’

Marc knikt enthousiast. ‘Om met die eerste twee te beginnen: we zijn merkonafhankelijk; we kijken dus per situatie naar welk
type ThinClient het meest geschikt is voor
de klant. Daarnaast spreken we het liefst
face-to-face met de klant af om kennis te
maken en de situatie in kaart te brengen.
Dat vind ik één van de leukste dingen om
te doen.’ Marc licht toe dat het voordeel
van persoonlijk contact ‘m vooral zit in het
feit dat het makkelijk praat en je een betere
band met elkaar opbouwt. ‘Tijdens zo’n gesprek met een klant brengen we in kaart
wat de klant als probleem ervaart en waar
ze graag naartoe zouden willen. Dus we vragen bijvoorbeeld: hoe ziet de werkplek er
nu uit, hoe zou je graag willen werken, wat
verwacht je van je werkplek en wat heb je
op je werkplek nodig? Welke programma’s
moet het kunnen draaien? Uiteindelijk kunnen we dan de klant goed adviseren.’

Bij toeval kwam Marc Terveer, eigenaar van ThinClientSpecialist in Assen, in aanraking
met ThinClients. Hij raakte zo enthousiast, dat hij in 2010 zijn eigen bedrijf in de
hardware startte. In de loop der tijd is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste leverancier
van Nederland. Iets waar Marc erg trots op is. ‘Als ik terugkijk naar de afgelopen tien
jaar is er veel gebeurd. We hebben zoveel klanten mogen helpen! Ik hoop dat we dat in
de toekomst nog veel meer mogen doen.’

De goedlachse Marc Terveer opent de deur
van zijn kantoor en steekt meteen enthousiast van wal. Het bedrijf is zijn passie, dat
moge duidelijk zijn. Maar dat hij zich hierin
zou specialiseren, had hij vroeger niet
gedacht. ‘ICT zit niet echt in mijn bloed.
Eigenlijk ben ik er per toeval ingerold.’ Marc
legt uit dat hij een marketing- en communicatieopleiding heeft gevolgd en voor diverse bedrijven de sales deed. ‘Op gegeven
moment werd ik benaderd om iets met Okiprinters te doen. En via die printerhandel
kwam ik in aanraking met een distribiteur
van ThinClients.’ Dat bracht de bal aan het
rollen en niet veel later werd Marc door
IGEL distributeur “Tweco” gevraagd om een
distributiekanaal op te zetten. ‘Daar is mijn
liefde voor ThinClients geboren.’

erin verdiept

Marc ontdekte al snel dat er meer mogelijk is met een ThinClient dan veel mensen
wisten. Hij trok steeds meer producten
naar zich toe en leerde meer over de mogelijkheden. Het idee om er meer mee te
doen, sluimerde in zijn achterhoofd. ‘Ik zag
een kans om mensen met behulp van zo’n
kastje meer performance te bieden. Dus er
meer uithalen dan wat mensen deden.’ Hij
startte zijn eigen bedrijf in 2010 vanuit huis
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Teamplayer

Ook flexibiliteit vindt Marc belangrijk. ‘Dat
uit zich in meedenken met de klant. Een
paar jaar geleden kreeg ik telefoon van een
groot bedrijf in België. Ze hadden namelijk
een probleem met hun eigen ThinClientleverancier. De man aan de telefoon vertelde dat hij vóór half negen de volgende
ochtend vijftig ThinClients nodig had. Ze
moesten dan op de vrachtwagen naar
Praag. Maar hun eigen leverancier reageerde nergens op. “Kunnen jullie me helpen?” vroeg hij. “Natuurlijk!” heb ik gezegd.
Ik had de kastjes wel op voorraad, ben de
volgende ochtend vroeg in de auto gestapt
en naar België gereden. Dat waardeerde de
klant natuurlijk enorm.’
Maar ook samenwerken vindt Marc belangrijk. ‘Ik ben een teamplayer. Ik mag dan wel
de oprichter van het bedrijf zijn, maar we
zijn allemaal gelijkwaardig aan elkaar, ik
kan niet in mijn eentje dit bedrijf draaiende
houden. Zo behandelen we elkaar ook binnen het bedrijf. Alleen samen kunnen we
het bedrijf naar een nóg hoger plan tillen
en onze ambities waar proberen te maken.’

Groei

Voor de komende periode richt Marc zich
vooral op de groei van het bedrijf en op
de toekomst. ‘Waar gaan we heen, maar
ook waar gaat de markt naartoe en wat
gebeurt er op dit moment? Hoe ziet de
ThinClient-markt er over vijf jaar uit?’ Als
voorbeeld noemt hij Windows 7. ‘Het staat
nu nog op veel computers in Nederland,
maar Windows stopt met de support. Wat
gaan klanten doen? Ze moeten het uiteindelijk laten vervangen door iets anders en

THINCLIENT IN HET KORT

THINCLIENTSPECIALIST

dat kan met meerdere fabrikanten. Wij denken graag mee over een oplossing!’

Marc benadrukt nogmaals dat hij blij wordt
van zijn werk. ‘Terugkijkend naar de afgelopen jaren kan ik niets anders zeggen dan
dat ik trots ben op wat we allemaal bereikt
hebben. Ik heb een geweldige groep mensen om mij heen. Samen hopen we in de
toekomst nog veel meer bedrijven te kunnen helpen!’

De ThinClients zijn zo plat als een boek. De kastjes worden door een lichte processor
aangestuurd, maar kennen dezelfde aansluitingen als een normale computer. Door er
een toetsenbord, muis en monitor op aan te sluiten, communiceer je met de server.
Waarom kies je voor een ThinClient? Data en applicaties hoeven alleen centraal
op de server worden geplaatst en beheerd. Hierdoor wordt het vaak uitgebreide onderhoud van software op individuele werkstations geëlimineerd. Je bespaart dus tijd,
geld en hoofdbrekens en kunt je concentreren op het gebruik van IT waar het voor
bedoeld is: ondersteunen van strategische taken. Een ander voordeel is dat virussen
geen kans maken. ThinClients hebben een read-only besturingssysteem. Ook gaan
ThinClients lang mee, heb je flexibele toegang tot je data en kun je op elke werkplek
de meest ideale arbeidsomstandigheden creëren.

ThinClient magazine
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Michiel Heeringa en
Sebastiaan van Schoonhoven

SPAARNE GASTHUIS

KLANT AAN HET WOORD
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‘In een recordtijd
hebben we 3500
werkplekken
gemigreerd’

In 2017 was er voor het eerst een gesprek tussen het ziekenhuis en ThinClientSpecialist. ‘We
wilden ons opnieuw oriënteren op onze werkplekstrategie in de toekomst en wilden dat graag
met een onafhankelijke partij bespreken. We
hadden op dat moment al ThinClients, maar na
verloop van tijd leek het ons goed om te kijken
of onze omgeving nog wel aan de eisen voldeed.
Wij kunnen zelf veel beslissen, bepalen en bedenken, maar mensen die er écht in thuis zijn,
kunnen dat veel beter. Daarom schakelden we
de hulp van ThinClientSpecialist in.’ Na het gesprek besloten ze de veranderingen nog even uit
te stellen, omdat het ziekenhuis nog niet klaar
was voor een grote aanpassing. ‘Wel gaf het
gesprek met Marc Terveer en Leo Bolkenbaas
ons een heel goed gevoel. Vandaar dat we een
jaar later weer contact met ze opnamen’, legt
Sebastiaan uit.

Het Spaarne Gasthuis ontstond in 2015 na een
fusie van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne
Ziekenhuis. ‘Zo’n fusie brengt altijd allerlei ICTuitdagingen met zich mee’, legt Michiel uit.

Goed gevoel

aansluiten bij de vraag van de gebruiker. Dat
maakt het hectisch, maar ook dynamisch.’

Binnen de muren van het Spaarne Gasthuis gebeurt veel. Op de
radiologie-afdeling worden scans bekeken, verplegers houden de
patiënten in de gaten en in de operatiekamers wordt soms uren achter
elkaar geopereerd. Om alles naar behoren te laten functioneren, is
een goede IT-omgeving van groot belang. Daar komen Sebastiaan van
Schoonhoven en Michiel Heeringa om de hoek kijken. Zij hebben er
onlangs voor gezorgd dat de hele omgeving omtrent ThinClients op de
schop ging, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden.

Allebei houden ze zich veelvuldig bezig met
wat er op ICT-gebied in het ziekenhuis gebeurt.
Michiel is ICT-adviseur binnen het Spaarne
Gasthuis. ‘Binnen het ziekenhuis gaat elke
nieuwe techniek die wordt geïmplementeerd
of waar we onderzoek naar doen, langs onze
adviseurs, dus bijvoorbeeld langs mij. Van die
nieuwe techniek of ontwikkeling vind ik iets en
dat zet ik vervolgens om in een advies of technisch ontwerp’, legt Michiel kort zijn functie uit.
Hij werkt nu ruim zeven jaar bij het Spaarne
Gasthuis en heeft het er enorm naar zijn zin.
‘Het leuke is dat mijn werk zo afwisselend is.
Het ene project duurt een week of een maand,
maar anderen duren soms jaren. Dat maakt het
heel interessant.’

Sebastiaan acteert vanuit de beheerderskant.
‘Als er op ICT-gebied een nieuw systeem of techniek wordt geïmplementeerd, wordt dat vervolgens door onder andere mij beheerd. Daarnaast
vervul ik binnen het ziekenhuis nog een scala
aan nevenactiviteiten zoals budgetverantwoording. Ik ben hier nu alweer zo’n 3,5 jaar in dienst
en vind het erg leuk. Het ziekenhuis heeft zo’n
vierduizend werknemers in dienst. En allemaal
gebruiken ze “af en toe” een computer. Vanuit
de beheerdersrol moeten we dus constant
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Technische schuld
Twaalf maanden later was het tijd om de
werkomgeving drastisch aan te pakken.
‘We hadden meerdere problemen waar
we tegenaan liepen. Na de fusie waren er
in totaal drie verschillende IT-omgevingen.
Die van de twee oude ziekenhuizen én de
nieuwe omgeving’, vertelt Michiel. ‘Dat
kostte enorm veel tijd. Zoveel, dat we geen
tijd meer hadden voor andere activiteiten.’
Men ontwikkelde een nieuwe werkplekomgeving op basis van VDI-techniek in combinatie met Windows 10 welke in juni 2019
live ging. De bestaande Thin Clients waren
daar echter softwarematig niet op voorbereid en moesten een scala aan wijzigingen
ondergaan om die nieuwe omgeving te ondersteunen.
Daarbij kwam ook nog dat het besturingssysteem van de ThinClients tegen het eind
van zijn levensduur liep, laat Michiel weten.
‘Op al onze ThinClients stond Windows 7.
Aangezien de ondersteuning daarvan op
korte termijn stopt, moesten we daar een
oplossing voor vinden.’ Een mogelijkheid
was om alle ThinClients door nieuwe hardware te vervangen. ‘Maar dat bleek een
kostbare exercitie.’ Uit het gesprek met
ThinClientSpecialist kwam bovendien naar
voren dat ze de bestaande ThinClients konden hergebruiken door er nieuwe software
op te installeren. ‘Dat sprak ons erg aan’,
vult Sebastiaan aan. ‘We wilden ook graag
fabrikantonafhankelijk zijn. We hadden bijvoorbeeld alles van een enkele fabrikant
en dat betekende dat we ook hun managementtools moesten gebruiken. Hierdoor
konden we vaker niet dan wel inspelen op
vragen vanuit het ziekenhuis. Gelukkig kwamen Marc en Leo met genoeg bruikbare oplossingen.’

Knelpunten
Na het gesprek met ThinClientSpecialist lag
er een overzichtelijk dossier met alle knelpunten binnen de ThinClient-infrastructuur
plus een advies. ‘We kwamen uiteindelijk uit op twee verschillende leveranciers van ThinClient-software voor ons
ziekenhuis’, vertelt Michiel. ‘Het advies van
ThinClientSpecialist was om beide leveranciers langs te laten komen en een testomgeving voor ons in te richten. Op die manier
konden we met beide systemen ervaring
opdoen en een weloverwogen keus maken.’
Dat hebben ze gedaan en twee maanden later besloten ze uiteindelijk voor IGEL te gaan.
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'HET HEEFT ENORM
VEEL TIJDSWINST
OPGELEVERD'

Vanaf dat moment ging het snel. ‘We moesten ruim 3500 werkplekken opnieuw inrichten met de nieuwe ThinClient-software
vóórdat we overgingen op de nieuwe VDIwerkplekomgeving. Een hele klus. Iets waar
je normaal gesproken wel een jaar mee bezig bent. In ons geval hebben we het in een
recordtijd gedaan; in vier maanden. Dat
is dus wel vrij uniek...', lacht Sebastiaan.
Zijdelings bleef ThinClientSpecialist bij het
proces betrokken. ‘We zijn enorm blij met
hun hulp en ondersteuning. Als we iets wilden weten, dan konden we bij ze terecht. Ze
weten waar ze het over hebben en hebben
ons heel goed geholpen’, vertelt hij.

Grote voordelen

Nu alle werkplekken voorzien zijn van de
juiste hard- en software, is het volgens
Sebastiaan en Michiel alleen maar beter geworden. ‘Voorheen vergde elke wijziging die

we wilden doorvoeren veel tijd. Sommige
wijzigingen moesten zelfs op de werkplek
zelf worden uitgevoerd. Nu kunnen we alles
centraal en in een fractie van de tijd die het
eerst vergde, regelen.’
Bij een update, upgrade of wijziging is het
tegenwoordig alleen nog maar een kwestie
van centraal het juiste profiel toepassen op
de ThinClient. ‘Dat levert enorm veel tijdswinst op’, geeft Sebastiaan enthousiast aan.
‘Tijd, die we nu inzetten om het ziekenhuis
beter van dienst te zijn.’ ‘Een ander groot
voordeel is energiebesparing’, vult Michiel
aan: ‘In het ziekenhuis zijn de ondersteunende diensten en poli’s ’s avonds gesloten.
De ThinClients op deze afdelingen hoeven
dan niet gebruikt te worden. We hebben
ons systeem daarom nu zo ingesteld dat
alle ThinClients daar om 19:00 uur uitgeschakeld worden. Daarmee besparen we
energie.’

Standaardiseren

De verbeteringen zijn voor iedereen binnen het ziekenhuis een fijne aanpassing
geweest. ‘We hebben per werkplek bekeken wat er nodig was. Waar je op de ene
werkplek genoeg hebt aan één beeldscherm, heeft de andere werkplek meer
nodig. En omdat we nu met onafhankelijke
ThinClient-software werken, kan dat ook.
Dat is fijn voor ons om te beheren, maar
ook fijn voor de medewerkers: het werkt nu
overal hetzelfde.’
Toch zien ze nog wel verbeterpunten wat
betreft de IT-infrastructuur. ‘We hebben nu
een enorm grote stap gezet en dat heeft
ons geïnspireerd: stukje bij beetje willen
we nog meer zaken aanpakken. Zo hebben
we nog een aantal FatClients (ofwel PC’s)
staan die we graag willen vervangen door
ThinClients en willen we nog meer standaardiseren zodat het allemaal nóg makkelijker te beheren valt en we sneller en
veiliger kunnen inspelen op ontwikkelingen
vanuit de zorg.’
Met een trots en blij gevoel kijken beide heren terug op de afgelopen maanden. ‘We
hebben in korte tijd een aantal enorm grote
aanpassingen gedaan en daar ook alleen
maar leuke complimenten op gekregen. De
manier van werken is erop vooruitgegaan
en iedereen kijkt uit naar de volgende stappen binnen onze afdeling. En wij natuurlijk
ook!’ lachen de beide heren.

HP
Wie is HP:

FABRIKANT AAN HET WOORD

HP ThinClients zijn zeer solide, de meesten hebben geen bewegende onderdelen en het is mogelijk om vijf jaar garantie te hebben. Ook heeft het merk goede partnerships met de bekende ISVs,
dus VMware, Citrix, Microsoft, Imprivata en dergelijke.

Waarom kiezen voor een Thinclient van HP:

Naast alle mogelijkheden, werken de ThinClients ook uitermate
goed samen met de overige HP-producten. Voorbeeld is USB-C
docking station + HP mt45 of een de HP t430 die via USB-C kan
worden gevoed en zelfs via een HP USB-C docking monitor en dergelijke. De HP ThinPro for PC converter is de ideale software die
door klanten kan worden gebruikt om o.a een desktop of notebook te veranderen in een op Linux gebaseerde HP thin client.
Repurpose your pc!

Op het gebied van ThinClients zijn diverse mogelijkheden met
betrekking tot verschillende merken. Op deze pagina lichten we
het merk HP uit. Wie is HP, wat zijn hun goede kwaliteiten en
waarom zou je moeten kiezen voor een ThinClient van HP?

HP is nummer één in de markt in Nederland en EMEA op het gebied
van ThinClients. Jarenlange ervaring betaalt zich uit in innovatieve
producten die zowel in het MKB tot Enterprisemarkt worden gebruikt. Daarnaast streeft HP ernaar om technologie te maken die
voor iedereen, overal, een betere levensstandaard creëert. ‘Blijf
vernieuwen’, is dan ook hun slogan.

Wat zijn de USP's?

HP heeft deskbased en pure mobiele ThinClients die zowel
Windows 10 IOT of ThinPro Linux draaien. Vooral de mobiele thin
clients (4G, sureview etc) zijn uniek en zeer goed. Daarnaast heeft
het merk ook het meest uitgebreide hardware en software portfolio met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Voor elke klant en elke
case is er een juiste HP ThinClient. Ook heeft HP een gratis en enterprise ready ThinClient management product met een moderne
interface: HP Device Manager 5.0. Beheer van ThinClients is voor
veel organisaties een pijnpunt, maar met Device Manager 5.0 kan
dit eenvoudig worden opgepakt.
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ThiNClieNTSpeCialiST
heefT oNS echt uit de
brand geholpeN
PAUL SLEIFFER

KLANT AAN HET WOORD

EEN DUURZAME SAMENWERKING:

RIVAS ZORGGROEP EN
THINCLIENTSPECIALIST

THINCLIENTSPECIALIST HEEFT VOOR IEDER BEDRIJF DE BESTE OPLOSSING. ZO OOK

EERSTE CONTACT EN INMIDDELS HEEFT DAT GERESULTEERD IN EEN GOEDE, DUURZAME

VOOR RIVAS ZORGGROEP IN GORINCHEM. ONGEVEER EEN JAAR GELEDEN ONTSTOND HET

time 75 stuks DELL WYSE ThinClients weten
te bemachtigen via ThinClientSpecialist. Zij
hebben ons toen echt uit de brand geholpen.’

Levering binnen een dag

Maar waarom koos Paul voor ThinClientSpecialist? ‘Een collega van de servicedesk
komt regelmatig op events en kwam daar
met ze in contact. Hij was heel enthousiast
en opperde om met deze partij contact op
te nemen en te vragen wat zij voor ons konden betekenen. Zij noemen zich immers
niet voor niets ThinClientSpecialist’, vertelt
Paul lachend. ‘Toen werd het contact gelegd
met accountmanager Rene Janssen en echt
binnen een dag hadden wij het benodigde
materiaal, netjes voordat de noodstroomtest begon. We hebben daardoor een hoop
materiaal preventief kunnen vervangen zodat de business gewoon door kon draaien.’

Die positieve ervaring heeft ervoor gezorgd dat Rivas inmiddels een goede band
heeft met het bedrijf. ‘Ze hebben ons uitstekend geholpen en geadviseerd. Zeker
omdat wat wij vroegen niet standaard
was.’ En ook voor een andere opdracht
dacht ThinClientSpecialist mee met Rivas.
‘Zo zijn wij bezig geweest met de uitrol van

‘Onze ervaring is echt dat ThinClientSpecialist levert wat ze beloven. Bovendien
is er persoonlijk contact en wordt door onze
vaste contactpersoon Rene het werk uit
handen genomen. Rene zit altijd proactief
achter zaken aan om dingen snel geleverd
te krijgen’, vertelt Paul. ‘En als wij bijvoorbeeld expertise nodig hebben omdat we
mogelijk een ander besturingssysteem
willen gaan toepassen, richten zij kosteloos een aantal stuks apparatuur voor ons
in waar wij mee kunnen testen. Die welwillendheid en die proactieve houding is heel
erg fijn.’

Belofte nakomen

ThinClient laptops (mobile clients). Dat
zijn laptops met alleen een besturingssysteem die verbinding maakt met ons datacentrum om dan in een zogenoemde
“virtual desktop” omgeving te komen.
ThinClientSpecialist heeft het voor elkaar
gekregen om een zeer sterk uitgeklede variant van een HP Elitebook voor ons te laten
bouwen en dat voor een heel schappelijk
bedrag. Uiteindelijk is er door hun interventie een derde van de prijs afgegaan. Echt
perfect dat het zo kan.’

WAAROM HET CONTACT MET THINCLIENTSPECIALIST TOT STAND KWAM.

SAMENWERKING. PAUL SLEIFFER IS SYSTEEMBEHEERDER BIJ RIVAS EN VERTELT HOE EN

Rivas Zorggroep beweegt zich dagelijks
op de dynamische zorgmarkt met verschillende soorten zorg. ‘Eigenlijk bieden
we zorg en medische ondersteuning voor
iedereen; van de wieg tot aan het verzorgingshuis. Daarbij verzorgen we de hele
keten van zorg’, legt Paul uit. ‘We werken
verspreid over de regio van Dordrecht tot
aan Tiel en van Houten tot aan Giessen
in Noord-Brabant. Bij de Rivas Zorggroep
werken zo’n 5000 mensen waarvan er zo’n
1500 medewerkers tegelijkertijd gebruik
kunnen maken van een virtuele-werkplek
gebaseerd op Windows 8.1.’ Paul werkt in
de functie van systeembeheerder en heeft
als aandachtsgebieden onder andere
FatClient, ThinClient, printers en multimediatoepassingen.
Sinds anderhalf jaar werkt hij nauw samen
met ThinClientSpecialist in Assen. Maar hoe
is dit contact ontstaan? Paul: ‘Wij hadden
hier een aantal ThinClients staan met flashkaarten die aan het einde van hun levensduur waren met als gevolg dat we er een
hoop moesten vervangen. En vanwege een
verplichte noodstroomtest binnen onze
organisatie, moest dat vrij snel gebeuren.
Bovendien hadden we een klein noodvoorraadje nodig. Toen hebben we binnen no-
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FAbrIkAnt

In tegenstelling tot veel andere ThinClientleveranciers biedt IGEL vijf jaar garantie
op de in Duitsland ontwikkelde gedegen
thin, zero en all-in-one apparatuur plus
aanvullend drie jaar end-of-life ondersteuning en beheerfunctionaliteit. Hiermee
geeft IGEL de hoogste garantie in de industrie. IGEL-oplossingen zorgen ervoor dat
organisaties hun bestaande werkplekapparatuur optimaal kunnen benutten.

Wat zijn de USP's?

apparaat. Gecentraliseerd werkplekbeheer vanaf één dashboard interface. IGEL is
marktleider in Duitsland en top drie speler
in Europa met kantoren over de hele wereld
inclusief partnerships in meer dan vijftig
landen. Bovendien werkt IGEL actief samen met technologiepartners zoals Citrix,
VMWare, Microsoft, Imprivata, Teradici,
Lakeside, LoginVSI, Nutanix en meer.

Organisaties die veiligheid, duurzaamheid
en kostenefficiënt werkplekbeheer belangrijk vinden, kiezen voor IGEL.

Waarom kiezen voor een
Thinclient van IGeL?

IGEL staat voor Duitse degelijkheid waarmee je op een slimme, veilige en kostenefficiënte manier je werkplekomgeving kan
beheren.

Waar staat het merk voor?

Dankzij IGEL’s besturingsysteem gaan computers doorgaans drie tot vier jaar langer
mee dan bijvoorbeeld Windows pc’s. Het
IGEL OS gebaseerd op Linux is één van de
meest veilige besturingssystemen ter wereld. Stabiliteit en duurzaamheid zitten in
de genen van de IGEL technologie.

AAN HET WOORD
Op het gebied van
ThinClients zijn diverse
mogelijkheden
met betrekking tot
verschillende merken.
Op deze pagina lichten
we de merken IGEL
en Atrust uit. Wie zijn
ze, wat zijn hun goede
kwaliteiten en waarom
zou je moeten kiezen
voor een ThinClient van
één van deze merken?

IGEL
Wie is IGeL:
IGEL staat voor Duitse degelijkheid in de
meest vooraanstaande ThinClient oplossingen. Zo vertrouwen vele zorgverleners,
overheidsinstanties, retailers en financiële
instellingen op IGEL’s krachtige endpoint
management software die uitblinkt in
eenvoud en volledig afgestemd is op multi-client omgevingen bij grote organisaties.
Onderdeel van het IGEL softwareportfolio
is het IGEL OS besturingssysteem, Universal
Desktop Converter Workspace editie, IGEL
Cloud Gateway en de gratis Universal
Management Suite. Met de UD-Pocket levert IGEL bovendien de kleinste ThinClient
ter wereld. Dankzij deze USB-stick kunnen
gebruikers hun computer in een handomdraai switchen van een Windows- naar een
Linux-omgeving. IGEL-oplossingen zorgen
voor veilig en kostenefficiënt beheer van elk
willekeurig X86 ongeacht het merk of type
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Atrust

Wie is atrust:

Atrust is opgericht in 2007 en is een creatief,
professioneel en enthousiast team met een
rijke ervaring in het ontwerpen, produceren
van ThinClients, ZeroClients, server- en managementsoftware. De doelstellingen van Atrust zijn
om klanten te voorzien van hoogwaardige, efficiënte- en milieuvriendelijke producten, evenals
uitgebreide oplossingen.

Wat zijn de USP’s:

Atrust is gespecialiseerd in ThinClient,
ZeroClient, Server, Remote PC Array en
Management Software.
Producten van Atrust worden geleverd in de
hoogste kwaliteit en met respect voor de natuur.
ThinClients van Atrust zien er elegant uit, gebruiken weinig stroom, zijn makkelijk te bedienen en betrouwbaar.

Waar staat het merk voor:

Integriteit, kwaliteit, innovatie en eerbied zijn
de belangrijkste kernbegrippen voor Atrust.
Integriteit is namelijk niet alleen de meest fundamentele, maar ook de belangrijkste ethische
norm voor alle medewerkers, partners, stakeholders en de samenleving in het algemeen.
Daarnaast levert Atrust de consistent de hoogste kwaliteit producten aan klanten; dat is dan
ook erg belangrijk binnen de bedrijfscultuur.
Om dit te kunnen waarborgen, zal Atrust er altijd naar streven om innovatieve technologieën
te ontwikkelen en producten van wereldklasse
te produceren. Dit met respect voor de natuur.
Atrust produceert namelijk milieuvriendelijke
producten.

Waarom kiezen voor atrust:

Atrust staat voor een betrouwbaar bedrijf, een
betrouwbare cloud computing-partner en heeft
een uitgebreide productlijn. Atrust heeft ruime
ervaring met servers, clients en software voor
het leveren van totaaloplossingen aan eindklanten. Ook werkt Atrust samen met strategische
partners zoals Microsoft, Intel, Citrix, VMware,
Teradici en Freescale en dergelijke. Voor het
verkrijgen van de nieuwste en snellere ondersteuning om gebruikers te helpen bij technische
problemen.
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KLANT AAN HET WOORD

VAN SCHRIFTELIJK TOETSEN NAAR DIGITAAL:

HANZEHOGESCHOOL
GRONINGEN

BINNEN DE MUREN VAN DE HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN STAAT DE TECHNISCHE

ONTWIKKELING NIET STIL. WAAR VOORHEEN DE MEESTE TOETSEN SCHRIFTELIJK GEMAAKT

WERDEN, GEBEURT DAT NU STEEDS VAKER DIGITAAL. ‘DE THINCLIENT-TECHNOLOGIE SPEELT

We breiden namelijk nog steeds uit. Zij weten van onze plannen en waar nodig staan
ze klaar met raad en advies.’

voordelen

Sinds 2016 zijn er grote stappen gezet binnen de school. ‘Helemaal digitaal zullen we
nooit redden, omdat je altijd praktijktoetsen houdt. Maar als je nagaat dat we in
2016 nog maar 5 procent digitaal toetsten
en nu op 35 procent zitten, is dat wel een
grote stap vooruit. In 2020 hopen we naar
50 procent te stijgen en zo langzaam verder
omhoog te gaan.’

Wiebe merkt voor alle betrokken partijen
voordelen. ‘Denk alleen maar aan hoeveel
tijd het scheelt voor docenten. Ze hoeven
niet meer het handschrift van studenten
te ontcijferen. En als drie docenten hetzelfde tentamen moeten nakijken, hoeft
de stapel toetsen niet meer van persoon A
opgestuurd te worden naar persoon B en
C. Studenten krijgen dus veel sneller hun
score terug en je hebt minder risico dat een
toets kwijtraakt.’

volgende stap

Wiebe kijkt uit naar de volgende stappen.
‘We gaan dit alsmaar verder uitbreiden. We
hebben nu samen met ThinClientSpecialist
een robuuste infrastructuur ontwikkeld.’

Wiebe kijkt dan ook terug op een fijne samenwerking met ThinClientSpecialist. Het
grote voordeel? ‘De lijnen zijn kort en ze
zitten vlakbij. Als we een vraag of een probleem hebben, kunnen ze gemakkelijk even
langskomen. Dat werkt voor ons heel erg
prettig. Je merkt meteen dat het een partij
is die weet waar ‘ie het over heeft en zodoende voorzien van goed advies.’

Hij denkt dat de technische ontwikkeling
binnen digitaal toetsen nog wel een tijd
door zal gaan. Zelf hoopt hij in de toekomst meer naar tijd en plaats onafhankelijk toetsen te gaan. ‘Dat vereist weer
een heel ander type ondersteuning en
IT-infrastructuur. Dat zou betekenen dat
iedere student zelf kan beslissen waar en
wanneer hij zijn examen maakt. Maar om
dat voor elkaar te krijgen, zullen we echt
anders naar toetsen moeten kijken. Ik verwacht dat het huidige systeem de komende
vijf à 10 jaar nog niet verandert. Hierin kunnen we nog genoeg stappen zetten!’

VOOR DIGITALE TOETSING BINNEN DE HOGESCHOOL.

DAAR EEN BELANGRIJKE ROL IN’, LEGT WIEBE DE JONG UIT. HIJ IS EINDVERANTWOORDELIJK

Veel docenten hebben het hoofd over het
moeilijke leesbare handschrift van studenten gebogen. ‘Meteen een groot voordeel
van de nieuwe toetsomgeving. In plaats van
schrijven wordt er nu in veel gevallen getypt’, lacht Wiebe de Jong. In 2016 begon de
Hanzehogeschool Groningen met het traject om minder schriftelijk te toetsen. ‘Dat
heeft wel behoorlijk wat voeten in de aarde
gehad. Om digitaal toetsen mogelijk te maken, moest er een nieuwe ICT-omgeving gecreëerd worden en moest de juiste hard- en
software aangeschaft worden.’

rol ThinclientSpecialist
Samen met ICT-specialisten van de hogeschool is er met de ThinClientSpecialist gekeken welke apparatuur er nodig was voor
deze verandering. ‘Eén van de problemen
waar we tegenaan liepen, waren de computers. Veel pc’s worden in de lessen gebruikt
om informatie op internet op te zoeken,
maar als de studenten een toets maken, wil
je het internet kunnen blokkeren. Hiervoor
moest de ICT-omgeving aangepast worden
en daarvoor hebben we veel contact gehad
met de ThinClientSpecialist.’
Daarnaast werd er ook gekeken welke programmatuur en software geschikt was voor
hun plannen. Wiebe: ‘Ze hebben ons erg
goed geholpen en doen dat nu nog steeds.
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TECHNISCH MANAGER

Leo Bolkenbaas
Binnen het ThinClient-werkveld bestaan een groot
aantal onduidelijkheden. De technologieën wisselen
elkaar constant af, waardoor het soms lastig is om
door de bomen het bos te zien. Leo Bolkenbaas,
technisch manager bij ThinClientSpecialist, weet
veel van de hardware en Thinclient-software af en
beantwoordt de 12 meest gestelde vragen.
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beheermogelijkheden worden
vaak gezien als een groot voordeel
van thinClients: wat houdt dit precies in?
‘Een Windows-pc of -laptop vergt veel onderhoud. Regelmatig moet er een update uitgevoerd worden en dat kost veel tijd. Door te
kiezen voor een ThinClient ben je die problemen voor, omdat je deze maar één keer per
jaar hoeft te updaten, je hebt geen antivirussoftware nodig en ook op afstand kan er
veel beheerd worden. Eerder kon dat alleen
in het pand waar de ThinClient staat, maar nu
ook vaak over het internet, dus plaats onafhankelijk. Uiteindelijk betekent dat dus veel
tijdswinst, is het veiliger én efficiënter. Het is
namelijk makkelijk in beheer en ook nog eens
erg overzichtelijk.’

Hoe zorg je dat de werkplekken
goed beveiligd zijn?
‘Bij grote bedrijven, overheidsinstanties en
ziekenhuizen is security een belangrijk onderdeel van de IT-infrastructuur. Goed beveiligde werkplekken zijn dan ook erg belangrijk.
Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden. Wat de beste optie is hangt af van de
situatie en het bedrijf. Een algemene veiligheidstool die de ThinClient bevat, is dat je
niet zomaar een programma kunt installeren
(om vervuiling tegen te gaan) en dat je na het
opstarten in je werkomgeving werkt met een
eigen inlogcode. Naast codes wordt er soms
ook gebruik gemaakt van pasjes, druppels of
een tweestapsidentificatie.’

thinClients zijn verkrijgbaar in
een Linux- en Windowsuitvoering:
wanneer kies je voor welke?
‘In ongeveer 90% van de gevallen wordt
voor Linux gekozen. Windows wordt vooral
gebruikt als je van plan bent om zwaardere
applicaties te gebruiken of in uitzonderlijke
situaties. Welk besturingssysteem je kiest,
hangt dus af van het soort werk dat je gaat
doen. Daarnaast hangt de keuze die je maakt
ook altijd samen met je werkplek. Naast het
hebben van de juiste hardware is het ook van
belang om de juiste software te kiezen om zo
optimaal mogelijk te kunnen werken.’

Veel bedrijven werken tegenwoordig web based, kun je hier
meer over vertellen?
‘In plaats van verbinding te maken met een
serveromgeving betekent een web based
werkplek dat je via een hyperlink inlogt in
het programma “in de cloud”. Stel je hebt
een administratieprogramma dat voorheen op je server geïnstalleerd was, met
web based werken is dat niet langer het
geval. Je hebt dan een link om online in het
programma te kunnen inloggen en vervolgens aan de slag te gaan. Dit komt steeds
vaker voor, omdat steeds meer programma’s web based zijn of web based gemaakt
worden.’

binnenkort eindigt het support
voor Windows 7 thinClients, zijn
er goedkope oplossingen?
‘Jazeker! In veel gevallen kun je de hardware laten ombouwen met andere
ThinClient-software. Hetzelfde apparaat
blaas je dan nieuw leven in, bijvoorbeeld
met Linuxsoftware. Je hoeft niets te weten
over linux als je de goede beheertool gebruikt. De ThinClient is tenslotte een “doorgeefluik” naar een server omgeving of een
web based programma. Een redelijk simpele en goedkope manier om van Windows
7 af te komen.’

Waar moet je rekening mee te
houden als je een thinClient wil
aanschaffen?
‘De belangrijkste vragen zijn: waar ga je
de ThinClient voor gebruiken? Met welke
omgeving (bijvoorbeeld web based, Citrix,
RDS of Horizon View) maak je verbinding
en welke programma’s heb je nodig? Dus
heb je bijvoorbeeld alleen Word en Excel
nodig of gebruik je ook grotere en zwaardere programma’s? En werk je met één
of meerdere schermen? Als je antwoord
hebt gegeven op deze vragen, kunnen wij
je advies geven welk soort ThinClient geschikt is om aan jouw wensen te voldoen!
Belangrijk is wel om altijd te testen in je
omgeving met beschikbaar gestelde demo-devices.’

Grote bedrijven hebben vaak te
maken met meerdere locaties
en meerdere gebruikersrollen.
Welke beheertools zijn hiervoor
geschikt?

‘Dat is er meer dan één, maar wat is de
beste keuze?! Interessant is bijvoorbeeld
dat je binnen een beheertool een gebruiker een bepaalde rol kunt toekennen.
Bijvoorbeeld eerste lijns mag alles, tweede
lijns mag een deel en derde lijns mag alleen
lezen. Dit kun je zo ver doorvoeren tot aan
een individuele gebruiker. Hierdoor wordt
het beheer gestructureerde en zorg je voor
meer veiligheid in je systeem. Ook is het
mogelijk om een speciale VPN-verbinding
via de managementtools uit te voeren op
de ThinClients. Daardoor kun je op iedere
locatie inloggen op een eigen systeem.
Kortom: alles heeft als doel om voor jou als
gebruiker het beheer makkelijker te maken
en de kosten te verlagen.’

Er bestaan tegenwoordig ook
Usb-thinClients. kun je uitleggen hoe deze werken?

‘Voor mensen die veel op pad zijn is een
USB-ThinClient ideaal. Je laptop of pc
maakt dan geen gebruik van de harde
schrijf, maar gebruikt de USB-ThinClient
omgeving. Hij maakt dus verbinding met
de server en kun je op de cloud inloggen.
Haal je de USB eruit, dan heb je je “oude”
(privé)computer weer terug.’

Er zijn een aantal gebruikers die
multimediavereisten hebben,
wat adviseer je hierin?

‘Dat blijft een lastige vraag, omdat het erg
van de situatie afhangt. Maar vaak moet je
dan toch aan een Windows ThinClient denken. Zeker als het web based is. Is het via
een omgeving, dan zou in veel gevallen een
Linux ThinClient ook werken. Zowel meerdere full-hd filmpjes tegelijk, maar ook videobellen als Skype – for business (Teams)
is zeker mogelijk met (Linux)ThinClients.’

12 VRAGEN

‘Voor mEnsEn
dIE VEEL oP PAd
zIjn Is EEn
Usb-tHInCLIEnt
IdEAAL’

Wat is converter software en hoe
werkt het precies?

‘Eigenlijk is het heel simpel. Als je bijvoorbeeld nog Windows 7-apparatuur hebt,
kan je met converter software Windows 7
eraf halen en vervangen voor bijvoorbeeld
Linux. Je converteert dus het apparaat naar
een ThinClient toe. Dit kan op laptops, tablets, Chromebooks, computers en dergelijke. Hierdoor bespaar je vaak veel kosten
als het gaat om beheer- en energiekosten.’

Wat zijn de meest voorkomende
klantvragen?

‘Vragen die we krijgen zijn: wat is het
verschil tussen een gewone pc en een
ThinClient? Of: hoe krijgen we een simpel,
overzichtelijk en kostenbesparende werkplek zodat we meer tijd hebben voor onze
werknemers? Wat de vraag ook is: we luisteren altijd goed en als er gevraagd wordt
om mee te denken in een oplossing, doen
we dat zeker!’

Hoe denk jij dat de werkplek van
de toekomst eruit zal komen te
zien?

‘Simpel, smart en klein. Kijk naar je telefoon: de telefoon (vaak op een linux-achtig
OS gebaseerd) is de ThinClient van de toekomst. Qua kracht zou het nu al kunnen,
nu alleen nog de goede toepassingen…
Spannend!’
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Harware en software
voorraad

Statische en dynamische
groepering

Afstandsbedie
ning

Rapportage en
gegevensuitvoer

Gezondheids- en
veiligheidscontrole

Automatische
confiiguratie

Monitoring en preventief
onderhoud

info@wan-pulse.com

+33 2 33 91 82 31

Compatibel met elk
Windows-en Linuxbesturingssysteem

www.wan-pulse.com

SaaS of op locatie

(ex: ProVlocker: converteer je pc naar een ThinClient
door de gebruikerssessie onmiddelijk te vergrendelen

Plugins extensions

Naleveingcontrole

Automatische updates

ProVconnect, de managementsoftware die bij uw bedrijf past

Vereenvoudig het beheer van uw ITinfrastructuur
ProVConnect is een monitoringsysteem dat geschikt is
voor elk bedrijf. Het verminderd de uitvaltijd en
ondersteuningskosten. Hiermee kunt u de controle over
uw apparaten terugkrijgen

Een strategische en kosteneffectieve
aanwinst, makkelijk te gebruiken
Beheer tot 100.000 apparaten
Inkomende ondersteuningsoproepen verminderen met
30% tot 40 %
8 uur om ProVconnect te gebruiken
2 uur voor het instaleren op de server
15 minuten om een complexe
implementatietaak te programmeren
120 sec om een taak op 1500 apparaten te implementeren
Espace performance- Bât J
Centre d'affaires Alphasis
35760 Saint Grégoire FRANCE

dell
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Klaar om te werken in elke VDI-omgeving, Wyse ThinClients
zijn ontworpen om het voor de gebruiker gemakkelijker te maken om productief te blijven met ondersteuning voor meerdere
4K-monitoren, native enablement voor unified communications en
rijke connectiviteit. Dell is de enige echte leverancier van samenhangende, eenvoudig te beheren end-to-end VDI-oplossingen, van
het datacenter tot aan het eindgebruikersapparaat.

Waarom kiezen voor een Thinclient van Dell:

Als een krachtpatser van zeven technologieleiders zet Dell
Technologies zich in om bedrijven te transformeren, de toekomst
van innovatie vorm te geven en technologieën te ontwikkelen.
Dit alles om menselijke vooruitgang te bevorderen. Dell Wyse
ThinClients staan voor krachtige prestaties, veelzijdigheid en flexibiliteit voor de ultieme virtuele desktopervaring.

Waar staat het merk voor:

IP om de virtualisatie-ervaring (TCX Suite) te verbeteren en
ultieme eindpunt- en VDI-beveiliging te bieden (de Advanced
Threat Protection van Dell)
Toonaangevende service en ondersteuning

Op het gebied van ThinClients zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot
verschillende merken. Hieronder wordt het merk Dell/Wyse uitgelicht. Wie is Dell, wat
zijn hun goede kwaliteiten en waarom zou je moeten kiezen voor een ThinClient van Dell?
Wie is Dell:

Dell luistert naar zijn klanten en biedt op basis van industriestandaarden innovatieve en betrouwbare IT-oplossingen en -diensten aan. Deze zijn afgestemd op de individuele behoeften van
de gebruikers en stellen bedrijven in staat succesvoller te zijn.
Wyse ThinClients van Dell maken deel uit van end-to-end VDIoplossingen (Virtual Desktop Infrastructure). Klanten kunnen
hierdoor hun aandacht verleggen van dagelijkse activiteiten en
onderhoud naar essentiële services die de productiviteit maximaliseren, onderbrekingen minimaliseren en risico’s verminderen.

Wat zijn de USP's:

Niet alleen een ThinClient-leverancier, maar een echte end-toend leverancier van VDI-oplossingen
Beveiligde Thin- en ZeroClients voor elke omgeving en use case
op basis van Windows IoT, Linux en Wyse ThinOS, het kleinste,
snelste en veiligste client-besturingssysteem
Meest robuuste managementtools die het gemakkelijker
maken om Wyse-eindpunten vanuit de cloud en/of het datacenter te beheren en beter inspelen op zakelijke vereisten
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EDDY HORSTING

ThiNClieNTSpeCialiST
iS De perfecte
lokale parTNer
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KLANT AAN HET WOORD

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMSTIGE WERKPLEK:

UNIGARANT EN
THINCLIENTSPECIALIST

HEEL BELANGRIJK. TOEN DE THINCLIENTS OP KANTOOR DAAROM TOE WAREN AAN

VOOR EEN VERZEKERAAR ALS UNIGARANT IN HOOGEVEEN ZIJN LOKALE PARTNERS

VERVANGING, KWAM THINCLIENTSPECIALIST UIT ASSEN DIRECT IN BEELD. NIET ALLEEN

Eddy is dan ook heel erg tevreden met het
contact met ThinClientSpecialist. ‘Ik kan ze
bellen, ik kan ze mailen en als er echt iets
aan de hand is dan is Marc of zijn collega
heel snel hier. Dat is echt het voordeel van
een lokale partner’, aldus Eddy. Hij ervaart
het contact als heel erg persoonlijk en
open. ‘Mijn ervaring is echt dat het bedrijf
geen standaard “dozenschuiver” is, maar
altijd bereid is om net een extra stapje harder te lopen. Ze denken heel erg proactief
met ons mee. Zij staan een beetje hetzelfde

Geen dozenschuiver

Unigarant koopt een keur aan verschillende producten bij ThinClientSpecialist.
‘Van ThinClients, monitoren, laptops, servers en software; eigenlijk het hele pakket’,
legt Eddy uit. En binnenkort komt er weer
een grote opdracht aan als de ThinClients
vervangen moeten worden. ‘Onze huidige
kastjes zijn nu vijf jaar oud en voldoen niet
meer aan de eisen. Hier gaan we Dell Wyse
5070 modellen voor inzetten zodat we
de komende jaren weer vooruit kunnen.
ThinClientSpecialist heeft ons daar heel
goed in geadviseerd.’

digd bij Unigarant. ‘Marc ter Veer is bij ons
langsgekomen en vervolgens zijn we zaken
gaan doen.’ En dat is de laatste jaren steeds
meer geworden, weet Eddy.

'WE ZITTEN NU
IN DE OVERGANG
NAAR WINDOWS 10'

Bij Unigarant wordt net als bij veel andere
bedrijven hard nagedacht over de toekomstige werkplek. Eddy legt uit: ‘Zoals gezegd
zitten we nu in de overgang naar Windows
10 en verder zijn we actief met de ANWB
om een nieuwe werkplek en betere samenwerking tussen medewerker te creëren zodat het nog makkelijker is om bijvoorbeeld
documenten te delen. Wij zien wel dat VDI
zoals we dat nu hebben, de komende jaren
minder wordt. Mensen gaan meer doen op
hun portable devices zoals laptops of iPads,
dus daar moeten we optimaal op inspelen.’

vDI naar portable device

in de wedstrijd als wij; gewoon hard werken
zonder al te veel geneuzel. En die mentaliteit past heel erg bij ons.’

LOOPT, ECHT IETS VOOR DE VERZEKERAAR UIT HOOGEVEEN.

EEN BEDRIJF DAT IN DE BUURT ZIT, MAAR WAAR OOK HET CONTACT SOEPEL EN SNEL

‘Unigarant is de verzekeraar van de ANWB
en specialiseert zich met name in consumentenverzekeringen op het gebied van
auto, motor, fiets en recreatie en reis’,
begint Eddy Horsting, IT-specialist bij
Unigarant, uit te leggen. ‘Daarbij doe ik eigenlijk van alles, maar ik zit voornamelijk
aan de gebruikerskant van de IT en ben
onder andere verantwoordelijk voor de
werkplekhardware; dus monitoren, toetsenborden en muizen, laptops, mobiele
telefonie en ThinClients. Daarnaast doe ik
ook wat aan de software en zijn we bezig
met de overstap naar Windows 10 op de
werkplek.’

Het hele pakket
Zoals gezegd is ThinClientSpecialist de
partner bij de verzekeraar als het gaat
om de ThinClients die worden ingezet.
Maar hoe is dat contact ontstaan? ‘Ik heb
vooral het stokje overgenomen van mijn
collega die de eerste contacten al had
gelegd met ThinClientSpecialist, omdat
we op dat moment nieuwe kastjes nodig
hadden. We zijn toen op zoek gegaan naar
een bedrijf dat de juiste spullen kon leveren. Doorslaggevende factor was daarbij
dat we onze partners graag lokaal zoeken – dat is bedrijfsbeleid – en zijn we dus
uitgekomen in Assen en dat lag ons wel.’
Daarop werd ThinClientSpecialist uitgeno-
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RACE EXEPERIENCE EVENT

Na een informatieve ochtend was het tijd voor de liefhebber
om naar buiten te gaan en plaats te nemen in één van de snelle
raceauto’s op het circuit. Met een stevige helm mocht iedereen
plaats nemen naast de chauffeur om zelf die G-krachten eens
te voelen. Er werd hard geracet door de vele haarspeldboch-

andrenalinekick

Op het circuit was in de ochtend volop ruimte om nader kennis te maken met ThinClient-fabrikanten. Er konden vragen
gesteld worden, geluisterd worden naar presentaties en uiteraard ook om een medewerker van ThinClientSpecialist aan de
mouw te trekken om eens nader kennis te maken. Uiteraard
onder het genot van een hapje en een drankje.

Terugkijkend op de dag is ThinClientSpecialist ontzettend tevreden over het RaceExeperienceEvent. Er wordt dan ook meteen weer vooruitgekeken naar 2020. Wil jij hier ook graag bij
zijn en wil je op de hoogte gehouden worden van de events?
Meld je dan aan via info@thinclientspecialist.nl.

Zelf ook mee doen?

ten, de auto’s maakten hoge toeren en de geur van verbrand
rubber was hier en daar goed te ruiken. Bij de meesten zat de
adrenalinekick er goed in. Na deze ervaring was er ook nog de
mogelijkheid zelf achter het stuur te kruipen en een slalomparcours af te leggen. Degene die het ’t beste deed, ging naar
huis met een mooie beker.

HARD- EN SOFTWAREOPLOSSINGEN, MAAR OOK EEN DAG VOL ADRENALINE!

OP 8 JULI HET RACEEXPERIENCEEVENT. EEN DAG VOL INFORMATIEVE PRESENTATIES OVER

VOELT OM IN ZO’N RACEAUTO TE ZITTEN? THINCLIENTSPECIALIST ORGANISEERDE DAAROM

OVER HET CIRCUIT RACEN. MAAR HOE LEUK IS HET OM ZELF EENS TE ERVAREN HOE HET

MENSEN OP DE TRIBUNES OM TE GENIETEN VAN RONKENDE MOTOREN EN AUTO’S DIE

MISSCHIEN ZELFS WEL HET BERUCHTE TT CIRCUIT. MENIG WEEKEND STAAN ER HORDES

IN DE ACHTERTUIN VAN THINCLIENTSPECIALIST UIT ASSEN LIGT HET BEROEMDE EN

EEN DAG VOL INFORMATIE
ÉN ADRENALINE

EVENT UITGELICHT
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Wie is LG:

FABRIKANT AAN HET WOORD

lG

Thin Client Box, 24” All-in-One & 38” All-in-One UltraWide
IPS-technologie
24”AIO verkrijgbaar in wit
Ondersteuning voor VMware/Citrix/RDP/AWS
Laag energie verbruik
Mogelijkheid tot dual set-up met 2 identieke schermen.
Hoogte verstelbaar, Draaibaar & Kantelbaar voor 24”
AIO-concept

Kenmerken op een rij:

Met een LG All-in-One kan zelfs een tweede monitor aangestuurd
worden, eventueel in dezelfde look & feel. Naast de Thin Client Box
en de 24” All-in-One, levert LG ook een 38” UltraWide All-in-One.
Op deze manier kunnen gebruikers genieten van het gemak en
de veiligheid van Cloud Computing, gecombineerd met de hogere
efficiëntie van het werken met een UltraWide. LG biedt u de keuze
tussen non-OS en Windows 10-modellen voor optimale flexibiliteit.

Op het gebied van ThinClients zijn diverse mogelijkheden met
betrekking tot verschillende merken. Hieronder wordt het merk LG
Electronics uitgelicht. Wie is LG, wat zijn hun goede kwaliteiten en
waarom zou je moeten kiezen voor een ThinClient van LG?

LG Electronics is de marktleider op het gebied van elektronica. Als
maker en ontwikkelaar van elektronica streeft LG Electronics ernaar om als eerste in de markt innovatieve producten te introduceren. Dit gaat uiteraard gepaard met de een hoge mate van kwaliteit
op het gebied van vakmanschap waar LG constant naar streeft.

Wat zijn de USP’s:

Producten zijn in eigen beheer ontwikkeld
LG maakt gebruik van eigen displays (IPS) en is niet afhankelijk
van derde partijen. Hiermee is kwaliteit verzekerd
De laatste technologieën in apparatuur worden toegepast, omdat LG ook technologisch marktleider is

Waar staat het merk voor:

De filosofie van LG draait om mensen, oprechtheid en vasthouden
aan de fundamenten. Het draait om het begrijpen van onze consumenten/eindgebruikers en om hen optimale oplossingen en nieuwe
ervaringen te bieden. Dit doet LG door onophoudelijke innovatie,
waardoor zij een beter leven leiden. LG spreekt veeleisende consumenten/eindgebruikers met sterke gevoelens aan. Mensen die
nieuwe producten en ontwikkelingen willen blijven ontdekken en
mensen die nieuwe uitdagingen aangaan om meer te ervaren en
beter te leven. LG heeft het merkbeeld geleidelijk en consequent
ontwikkeld, door altijd te communiceren met 'Life's Good'. LG is eigentijds en toch authentiek, door de fundamentele filosofieën constant te ontwikkelen aan de hand van de moderne markt.

Waarom kiezen voor een Thinclient van LG:

LG ThinClients zijn bij uitstek geschikt voor zakelijke klanten. De
regelgeving omtrent privacy wordt steeds belangrijker. Klant- en/
of patiëntgegevens moeten beter beveiligd worden. LG heeft reeds
een geschiedenis met Zero Clients. ThinClients worden ingezet in
zakelijke omgevingen, zoals ziekenhuizen, overheidsinstanties en
educatieve instellingen. LG heeft een aantal modellen ontwikkeld
als de Thin Client Box en het Think Client All-in-One concept.
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Lenovo ThinkPads E-serie en L-serie
De Lenovo E-serie & L-serie zijn beide compatible voor ombouw naar ThinClient.
Beide modellen uitgerust met USB-C en USB 3.0 of hoger. De USB-C aansluting
maakt het mogelijk om gewoon te laden of om een ThinkPad-Doc
(dockingstation) aan te sluiten.
Beide modellen zijn te verkijgen met een 13-inch, 14-inch en 15-inch
beeldscherm.

naf
Al va

Maak een ThinClient van je lenovo
laptop

Waar staat THINK
brand voor

9
€ 48

Als je op pad moet is een laptop een fijne en
makkelijke manier om aan het werk te gaan. Om
te zorgen voor veiligheid kun je met converter
software een ThinClient laptop maken.

Al 25 jaar kwaliteit
Zakelijke Line-up van Lenovo
Robuust
Minst uitval
Goed uit de betouwbaarheid en
duurzaamheid test gekomen.

www.thinclientspecialist.nl (0)854011384

Meer informatie over de zakelijk Lenovo producten? Neem contact op met onze specialisten

www.thinclientspecialist.nl - 0854011384

nComputing

Al 15 jaar streeft NComputing naar het idee van betaalbare, hoogwaardige desktopvirtualisatie-oplossingen. Hun innovatieve en
bekroonde technologieën bedienen klanten groot en klein, in diverse markten, met verschillende gebruikscasussen. Enkele voorbeelden zijn een internetcafé op zonne-energie in Zambia tot een
zeer veilige omgeving op het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Wie is Ncomputing:

Waarom kiezen voor een Thin client van Ncomputing:

NComputing is één van de weinige langlopende bedrijven die zich
vol passie en focus toelegt op betaalbare en milieuvriendelijke
ThinClient hardware- en virtualisatieoplossingen. Daarnaast zet
NComputing zich in op een manier die het vriendelijker maakt voor
de omgeving, doormiddel van dunne ThinClients en het verminderen van eWaste, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Waar staat het merk voor:

FABRIKANT AAN HET WOORD

Wat zijn de USP’s:

In tegenstelling tot de meeste ThinClients in de markt zijn
NComputing-apparaten gebaseerd op de innovatieve en kosteneffectieve ARM-processors en industriestandaard-platforms. Dit
maakt het mogelijk om tegen een betaalbare prijs, maar wel met
hoogwaardige managementsoftware de beste te zijn voor Citrix- en
Microsoft RDP/RDS-omgevingen.

Op het gebied van ThinClients zijn
diverse mogelijkheden met betrekking tot
verschillende merken. Hieronder wordt
het merk NComputing uitgelicht. Wie is
NComputing, wat zijn hun goede kwaliteiten
en waarom zou je moeten kiezen voor een
ThinClient van NComputing?

NComputing is gespecialiseerd in betaalbare, maar krachtige
desktopvirtualisatie-technologieën door gebruik te maken van de
beste basistechnologieën. Op die manier biedt het merk een waardevolle en betrouwbare bijdrage in de industrie, zodat er solide
client-managementoplossingen ontstaan voor enterprise-klasse.
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EEN GOEDE EN VEILIGE ICTOMGEVING IS VOOR IEDERE
GEMEENTE VAN BELANG
SINDS 1 JANUARI 2019 HEBBEN ER IN NEDERLAND EEN GROOT AANTAL GEMEENTELIJKE
HERINDELINGEN PLAATSGEVONDEN. KLEINERE GEMEENTEN ZIJN OPGEGAAN IN GROTERE,
VAAK OOK EVEN AANPASSEN WAT BETREFT DE IT-OMGEVING.

SOMS MET EEN NIEUWE NAAM. EVEN WENNEN VOOR MEDEWERKERS EN INWONERS, MAAR

32

'DE TECHNOLOGIE
STAAT NIET STIL, OOK
BINNEN DE THINCLIENTMARKT NIET'

Een goed draaiende ICT-omgeving is voor gemeenten cruciaal
voor de dienstverlening. Waar vroeger nog veel opgeslagen werd
in grote dossierkasten – inderdaad, op papier – gaat tegenwoordig
bijna alles digitaal. De focus ligt bij veel gemeenten dan ook op een
goede ICT-omgeving. De afgelopen jaren is daar bij veel gemeenten
al mee begonnen. Data moet makkelijker te beheren zijn plus natuurlijk op een veilige manier in het kader van de privacywetgeving.

ThinClientSpecialist in Assen werkt regelmatig met gemeenten samen om te zoeken naar oplossingen waarbij er nog efficiënter gewerkt kan worden. Marc Terveer, directeur van ThinClientSpecialist
geeft een voorbeeld: ‘We zagen bijvoorbeeld bij een gemeente die
onlangs opnieuw is ingedeeld, dat er sprake was van een nieuwe
werkomgeving. Alle informatie en data is samengevoegd en dat
zorgde voor een lastig te beheren omgeving.’ Samen met de klant
is er gekeken naar het bestaande systeem en waarin de knelpunten zaten.

Windows 7

De knelpunten kunnen op verschillende gebieden zitten. Een gemeente heeft namelijk nogal vaak met verschillende systemen te
maken. Vaak uitgebreid en vaak ook erg privé. Erg belangrijk dat
het dus ergens wordt opgeslagen waar het veilig staat en waar het
ook gemakkelijk te beheren valt.

ACHTERGROND

Een ander knelpunt ziet ThinClientSpecialist in het besturingssysteem. Veel ThinClients bij gemeenten zijn enkele jaren geleden aangeschaft met Windows 7. Een oudere versie, aangezien
Windows binnenkort stopt met de support. Dat betekent dat er
geen updates meer zullen komen én daardoor de beveiliging ook
niet langer ondersteund wordt.

Tips en trucs

Wat de knelpunten ook zijn, als een gemeente of bedrijf een onafhankelijke partij inschakelt om samen met hen naar de IT-omgeving
te kijken, wordt alles duidelijk in kaart gebracht. De situatie zoals
hij nu is, maar ook de wensen en verwachtingen van de toekomst.
Op die manier kan er uiteindelijk een beslissing gemaakt worden
voor het type ThinClient en welke beheer- en managementtools.

Geen beslissing die over één nacht ijs genomen moet worden. Men
mompelt weleens gefrustreerd dat er geen dag voorbij gaat zonder
dat er weer een grote technologische verandering heeft plaatsgevonden. Begrijpelijk, de technologie staat inderdaad niet stil. Ook
binnen de ThinClient-markt niet. Nieuwe software, nieuwe hardware en tal van mogelijkheden: werken met een geïntegreerde
ThinClient in een laptop tot een USB-ThinClient. Het is nu al mogelijk en dat wordt alleen maar meer. ThinClientSpecialist kijkt
daarom per situatie naar wat er gewenst is.
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HET THINCLIENTSPECIALIST TEAM

Op het gebied van
ThinClients zijn
diverse mogelijkheden
met betrekking tot
verschillende merken.
Hieronder wordt het merk
Stratodesk uitgelicht. Wie
is Stratodesk, wat zijn
hun goede kwaliteiten en
waarom zou je moeten
kiezen voor een ThinClient
van Stratodesk?

Waar staat het merk voor:

FABRIKANT AAN HET WOORD

Wie is Stratodesk:

stratodesk

Opgericht in 2010 is Stratodesk snel uitgegroeid tot meer dan vierduizend klanten over de hele wereld. Stratodesk herdefinieert endpoint computing door een enkele eindpuntoplossing voor VDI-,
DaaS- en IoT-markten te leveren. En dat gaat verder dan de traditionele ontwikkeling. De NoTouch Desktop is een volgende generatie
hardware-agnostische oplossing waarmee bedrijven hun eindpunten op rendabele wijze kunnen beheren.

Wat zijn de USP’s:

NoTouch OS draait op 99% van alle x86 desktop hardware, inclusief
Intel (desktop en Atom), AMD en VIA CPU's. NoTouch OS is het officiële besturingssysteem van de Citrix Workspace Hub. NoTouch
OS voorkomt vergrendeling van hardware en houdt u vrij om de
meest uiteenlopende apparaten te integreren.

Met de NoTouch Desktop, dat bestaat uit zowel NoTouch OS
als NoTouch Center, kun je bijna elke pc, ThinClient, laptop of
Raspberry Pi-apparaat transformeren in een veilig en centraal beheerd Thin-eindpunt. Je kunt het NoTouch OS ook direct op duizenden apparaten implementeren en vanuit één browser beheren.
Deze oplossing werkt naadloos op x86- en ARM-gebaseerde hardwareproducten (inclusief Raspberry Pi) om een uniform platform
voor alle eindpunten te bieden. Het verhoogt ook de beveiliging
van endpoints, vereenvoudigt de gebruikerservaring en stelt klanten in staat om de voordelen van bestaande desktophardware
(laptops, ThinClients, pc's en ARM-apparaten) te maximaliseren
via PC Repurposing.

NoTouch bespaart onkosten, omdat dure ThinClients of nieuw
gekochte apparaten niet meer nodig zijn. Met NoTouch OS bespaar je op licenties en het NoTouch Center bespaart je tijd en
geld door belemmeringen voor installatie en beheer te verwijderen.
Ondersteunt een breed scala aan VDI-omgevingen. De NoTouch
Desktop biedt volledige toegang tot door de cloud gehoste
desktops en VDI-infrastructuren, waaronder Citrix, VMware,
Nutanix, Oracle, Microsoft en meer.
NoTouch is beveiligd. De software is gebaseerd op Linux en is
daarmee nagenoeg ongevoelig voor veelvoorkomende malwareaanvallen en beveiligingsrisico’s voor pc’s, laptops en
ThinClients. Het verdedigt ook tegen toepassingen van derden,
waardoor het zeer onwaarschijnlijk is dat er een inbreuk op de
beveiliging plaatsvindt.
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