Enterprise Computing Solutions - Education Services

TRAINING OFFERING

You can reach us at:
Arrow ECS B.V. T.a.v. Arrow Education, Elzenkade 1, 3992 AD Houten, Nederland
Email: education.ecs.nl@arrow.com
Phone: +31 (0)88 0242 900 (930)
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EHBO-BOX voor thuiswerkers

CODE:

LENGTH:

PRICE:

SEC_SVU-WS

0.5 days

€249.00

Description
Thuiswerken en nu?
Nu steeds meer organisaties en bedrijven overgaan om zoveel mogelijk vanuit huis te werken zien wij dat er veel uitdagingen zijn
om dit voor alle medewerkers te realiseren. Waar voorheen het thuiswerken veelal door het management en systeem/netwerk
beheerders gedaan werd zien we nu dat iedereen remote bij de omgeving moet komen.
Organisaties kiezen er nu vaak voor om de omgeving maar voor iedere medewerker “open te zetten” hierbij geen rekening houdend
dat het “open zetten“ niet alleen de deur open zet voor eigen medewerkers maar ook voor iedereen met minder goede bedoelingen.
Vanuit Arrow willen wij u graag helpen om voor uzelf en uw relaties de best passende oplossing te bedenken die aansluit op de
door U gewenste omgeving. Hiervoor hebben wij een team van specialisten die u kunnen helpen, adviseren of oplossingen
implementeren.
In deze remote workshop gaan we in op de configuratie van uw remote office-oplossing / firewall.
Welke oplossing(en) gebruikt u?
Verificatie - welke methode paste het beste bij uw situatie.
Bescherm uw lokale medwerkers in het thuiskantoor.
Uw situatie met een thuiskantoor vanaf een bedrijfsnotebook of een privé-pc - waar u op moet letten etc.
De workshop kan voor één klant tegelijk worden verzorgd.
Indien nodig proberen we groepen te vormen als de technische opzet vergelijkbaar is (bijv. Dezelfde firewall)

Audience
Eindklanten en IT Resellers die nu direct een VPN en remote office omgeving moeten opzetten.
Beheerders die vragen hebben over dit onderwerp en zich er niet prettig voelen om deze implementatie zonder ondersteuning en
feedback te doen. In deze workshop gaan wij zeer flexibel met uw situatie om.

Training Development
Naast de workshop kan Arrow remote sessies voor u en uw relaties organiseren waarin we diverse scenario’s voor u schetsen.

Programme
End-Point protectie
Waar voorheen het telewerken veelal gedaan werd vanuit bedrijfs systemen en/of laptops zien we dit nu ook gebeuren vanuit
minder goed beveiligde prive systemen. Goede end point protectie al dan niet met data encryptie is cruciaal om uw data ook veilig
te houden buiten uw eigen netwerk.
Software licenties
Beschikt u over voldoende licenties om ook in de cloud uw software te gebruiken? Vanuit de Arrowsphere omgeving kunt u
eenvoudig licenties aanschaffen en uitrollen voor u klanten op basis van gebruik en betaling per maand achteraf zodat u snel kunt
bij- of afschalen denk hierbij aan bv aan Office licenties maar ook aan tijdelijke cloud firewall licenties.
Authenticatie
Zeker vanuit remote omgevingen is het verstandig het vaste naam wachtwoord principe te vervangen door een eenmalig
wachtwoord door middel van tokens, met de diverse cloud gebaseerde oplossingen kunnen wij binnen.
Beschikbaarheid van cruciale applicaties
Uiteraard dienen alle gebruikers overal bij te kunnen echter zullen er ook een aantal applicaties zien die bedrijfskritisch zijn.
Wellicht is het te overwegen om bepaalde applicaties voorrang te geven tov de minder belangrijke.
CAD/CAM applicaties
Veel organisaties denken dat thuiswerken lastig is vanwege de grote hoeveelheid data en rekencapaciteit van grote grafische
applicaties. Ook voor deze omgevingen zijn er diverse mogelijkheden om dit toch te realiseren.
Hoe geef ik toegang?
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Afhankelijk van uw omgeving zijn er verschillende manieren om toegang te verlenen aan het netwerk. Aansluitend op van uw
huidige infrastructuur kunnen wij u uitgebreid adviseren wat er voor u nog nodig is.

Session Dates
On request. Please contact us

Additional Information
This training is also available as onsite training. Please contact us to find out more.
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