
 

Pagina | 1 

 

De GOsensit Cloud Werkplek  
 

De belangstelling om te werken met toepassingen die vanuit een Cloudomgeving worden 

aangeboden neemt toe. Dit heeft voornamelijk te maken met kostenbeheersing en de vele extra 

mogelijkheden die dit biedt. GOsensit biedt naast de GOsensit Cloud Werkplek Premium voor 

maatwerk omgevingen de Cloud Werkplek voor organisaties tot ongeveer vijftien werkplekken. Wilt 

u zich binnen uw organisatie niet langer bezighouden met ICT, dan is de GOsensit Cloud Werkplek 

wellicht voor u een goede oplossing. 

In dit concept wordt de functionaliteit zoals u gewend bent, aangeboden vanuit een datacenter. U en 

uw medewerkers krijgen de beschikking over een bureaublad dat wordt aangeboden vanaf één van 

onze servers. Op dit bureaublad bevindt zich alle benodigde functionaliteit. U betaalt een vaste prijs 

per maand per werkplek. 

Deze omgeving is altijd en overal via internet bereikbaar, maar slechts, via een beveiligde verbinding, 

toegankelijk voor uw geautoriseerde medewerkers. 

De GOsensit Cloud Werkplek wordt aangeboden vanuit een Nederlands datacenter en valt dus onder 

de (Europese en) Nederlandse wet op de privacy (AVG). De beschikbaarheid is gegarandeerd tot 99%. 

Samengevat beschikt u op een comfortabele manier over alle functionaliteit zonder zich langer 

zorgen te hoeven maken over de plaats waar u kunt werken, investeringen, afschrijving, uitval, 

antivirus scanners en -updates, back-up, licenties en dergelijke. 

Back-up 
In de GOsensit Cloud Werkplek zal GOsensit er altijd voor zorgen dat al uw bestanden tussen 8.00 en 

20.00 uur ieder uur worden veiliggesteld en maximaal dertig dagen voor u worden bewaard.  

Microsoft Office 

Bij de GOsensit Cloud Werkplek is Microsoft Office standaard inbegrepen. Dit bestaat uit Word, 

Excel, PowerPoint en Outlook. 

Microsoft Exchange Online 
Additioneel is het mogelijk om als aanvulling op de GOsensit Cloud werkplek, Microsoft Exchange 

Online af te nemen.  

Enkele voordelen van Microsoft Exchange Online: 

Professionele e-mail, gedeelde agenda's, 50 GB opslagruimte per gebruiker en de mogelijkheid om 

uw eigen domeinnaam te gebruiken. Beveiliging tegen spam en malware. 

Onderhoud en beheer 
Onderhoud, beheer en onbeperkt gebruik maken van onze helpdesk maken standaard deel uit van 

de GOsensit Cloudwerkplek dienst. 
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Samenvatting GOsensit Cloud Werkplek 

Wat zijn uw voordelen? 

• Uw Windows bureaublad met daarop de benodigde functionaliteit is altijd en overal (alleen 

voor u) beschikbaar vanaf apparaten met een internetverbinding. 

• U beschikt altijd over de nieuwste software met de laatste updates. 

• Uw ICT-omgeving is dynamisch en krimpt of groeit met uw organisatie mee. U betaalt alleen 

wat u afneemt. 

• Investeringen op centrale serverapparatuur en –programmatuur is niet nodig. 

• De omgeving is inclusief onderhoud, beheer en back-up. U bespaart hiermee op deze kosten. 

• U kunt onbeperkt* gebruik maken van onze professionele helpdesk. 

Waarover beschikt een GOsensit Cloud werkplek? 

• Een Microsoft Windows bureaublad. 

• Microsoft Office met Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 

• Google Chrome Browser 

• PDF Reader 

• Anti-Virus software 

• 25 GB opslagcapaciteit per gebruiker. Persoonlijk of gedeeld te gebruiken. 

• Beschikking over uw lokale printers 

• Ieder uur tussen 8.00 en 20.00 uur een back-up van bestanden met een bewaartermijn van 

30 dagen. 

Additioneel beschikt uw werkplek over: 

• Uw specifieke bedrijfsapplicaties 
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