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Werkplek automatisering zonder zorgen
Met Hosted Desktop heeft u geen omkijken meer naar het 
onderhoud en beheer van uw ICT. Er is geen investering benodigd
in hard- en software omdat u gebruik maakt van de infrastructuur 
en dienstverlening van Remote Business. 
Bovendien kunt u uw applicaties vanaf elke gewenste locatie 
gebruiken, op kantoor, onderweg, vanuit huis of in het buitenland. 
Dat zorgt voor een ongekende flexibiliteit.
Met Hosted Desktop huurt u voor een vast bedrag per maand, per 
gebruiker. U betaalt dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. 
Hosted Desktop wordt standaard geleverd met Microsoft Office 
software en Exchange e-mail. Maar natuurlijk kunt u daarnaast
ook andere applicatie’s kiezen en zelfs uw eigen software blijven
gebruiken.

Met Hosted Desktop hoeft u niet meer 
te investeren in hard- en software.
U heeft ook geen zorgen meer voor het 
beheer en onderhoud van uw
werkplekken. In plaats daarvan huurt u 
de software bij Remote Business voor 
een vast bedrag per maand. 
Remote Business zorgt voor een 
dagelijkse backup van uw waardevolle 
data en zorgt voor een veilige, 
betrouwbare werking.

“Ver weg de beste ICT oplossing”

Belangrijkste voordelen

• Overal toegang tot uw applicaties, e-mail & meer..
Voortaan heeft u écht overal toegang tot uw informatie. Op elke PC of 
laptop met internettoegang kunt u uw applicaties gebruiken. Dus niet 
alleen op kantoor, maar ook thuis, onderweg en in het 
buitenland.

• Veilig & betrouwbaar
Uw applicaties en data worden gehost in de modernste datacentra van 
Nederland. Remote Business zorgt voor een dagelijkse backup en 
verzorgt het onderhoud en beheer.

• Flexibel
Sterke personeelsgroei of juist even wat minder medewerkers in dienst? 
Met Hosted Desktop neemt u af wat u nodig heeft.

• Vaste kosten per gebruiker
Kosten van IT ondoorzichting? Niet met Hosted Desktop u betaalt een 
vast bedrag per maand voor het gebruik van Hosted Desktop. Geen ver-
rassingen achteraf dus!



Hoe werkt het?
Voor u als gebruiker verandert er vrijwel niets. U kunt gewoon
blijven werken met uw vertrouwde applicaties.
De applicaties worden echter niet opgestart vanaf uw PC of een
server in uw bedrijf. In plaats hiervan staat de software op één van 
de applicatieservers van Remote Business die geplaatst zijn in een 
datacenter in Amsterdam. De verbinding tussen uw PC en de
applicatieserver verloopt op een veilige manier via een
internetverbinding zoals ADSL of glasvezel. Ook mobiel (via UMTS) 
kunt u de applicaties benaderen, zodat u ook onderweg of bij de 
klant toegang kunt krijgen tot uw applicaties.
Doordat de applicatie wordt opgestart op de server van Remote 
Business heeft u bovendien geen zware PC nodig. Uw huidige PC 
of laptop kan daardoor nog jaren mee! Er kan ook gebruik gemaakt 
worden van zogenaamde ‘thin clients’ die veel goedkoper zijn dan 
normale PC’s.

Keiharde garanties
Met Hosted Desktop besteed u uw ICT uit aan Remote Business. 
Natuurlijk vraagt u zich dan af welke garanties wij bieden zodat de 
continuïteit gewaarborgd is. Remote Business garandeert de
beschikbaarheid via een Service Level Agreement, waarin de 
dienstverlening en beschikbaarheid zijn vastgelegd. 
Uiteraard is de infrastructuur van Remote Business volledig ingericht 
om te zorgen voor stabiliteit. De robuuste servers zijn geplaatst in 
het nieuwste datacenter in Amsterdam dat beschikt over alle 
voorzieningen voor beveiliging, noodstroom, airconditionig
en brandbeveiliging. Het datacenter is centraal geplaatst in het 
netwerk van Remote Business, met multi-Gigabit verbindingen naar 
het internet.

Waarom Hosted Desktop Remote Business ?
• Remote Business heeft al meer dan 5 jaar ervaring met het 

hosten van applicaties en kan daardoor de beste en
betrouwbaarste service verlenen.

• Wij leveren ook de internetverbinding. U heeft dus één 
aanspreekpunt voor uw vragen.

• Uw data staat in het modernste datacenter van Nederland

Werkwijze
Voordat wij uw applicaties migreren, wordt eerst een inventarisatie 
uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een migratieplan opgesteld.

“Ver weg de beste ICT oplossing”
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