
 

 

  
 
 
 
 
 
  

Cloud werkplek 
U gunt uw medewerkers altijd en overal hun eigen 
kantoor. Omdat u gelooft in de voordelen van 
thuiswerken en flexwerken.  
 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) is een nieuwe 
techniek waarmee u alle lokale werkstations in de 
Cloud kunt onderbrengen. Uw medewerkers 
hebben overal hun eigen vertrouwde werkplek en 
bureaublad tot hun beschikking, maar tegelijkertijd 
profiteren ze wel volop van het werken in de Cloud. 
Ontdek de mogelijkheden van DNA Cloud. 
 
Cloud server 
Een voordeel van werken vanuit de DNA Cloud is dat 
u vooraf geen grote investeringen hoeft te doen 
met betrekking tot extra opslagcapaciteit. U kunt 
eenvoudig op- of afschalen.  
 
Cloud uitwijk 
Verhoog de uptime, verlaag het dataverlies en 
maximaliseer de productiviteit bij een grote 
calamiteit. Om de business continuïteit te waar-
borgen, bieden we de mogelijkheid om met uw 
servers uit te wijken naar onze DNA Cloud. 
 
 

 

DNA Cloud 
Uw werkplek online 

Waarom kiezen klanten voor Cloud van DNA? 

• Volledige ontzorging 

• Vast bedrag per maand 

• Geen grote hardware investeringen meer 

• Intern geen kennis van de systemen vereist 

• Gecertificeerde DNA-medewerkers 

• Ervaringen met allerlei systemen  

• Bereikbaar vanaf meerdere devices 

• Geen stroomkosten meer voor eigen servers 



 

 

  
 
 
 

Schaalbaarheid 
Onze schaalbare IT-infrastructuur kan snel 
worden aangepast aan uw behoeften. 
Heeft u behoefte aan meer of minder 
capaciteit? De servers kunnen snel en 
onbeperkt op- of afgeschaald worden. 
 
Flexibiliteit 
Bent u onderweg, thuis of bij de klant? 
Met onze DNA Cloud kunt u op uw 
vertrouwde werkplek inloggen. U kunt 
direct bij uw gegevens en bestanden. 
 
Kosten 
Krijg meer grip op IT-kosten door diensten 
af te nemen tegen onze vaste tarieven. 
Hoge initiële inrichtingskosten van een 
‘eigen serveromgeving’ vervallen. 
 
Onderhoud 
De softwarelicenties worden automatisch 
bijgewerkt. Dit scheelt u elk jaar veel tijd. 
Daarnaast kan DNA u ontzorgen met het 
overige onderhoud. Zo kunt u zich volledig 
focussen op uw business. Business first! 
 
Technologie 
Onze omgeving is gebaseerd op VMware 
Horizon techniek. Voordelen zijn:  
✓ Snelle werkplekken 
✓ Iedereen een eigen besturingssysteem 
✓ Geen hinder van fouten van collega's 
✓ Centraal beheer 
✓ Alle Windows programma's werken 
 
Beschikbaarheid 
Kiest u voor DNA Cloud, dan kiest u voor 
een hoge beschikbaarheid van uw 
systemen. Wij weten hoe hoog de kosten 
op kunnen lopen wanneer de systemen 
uitvallen. Met de DNA Cloud kunnen wij u 
een uptime van 99,98% garanderen. 
 
 

 
 
 
 

Nederlandse datacenters (AVG) 
DNA Cloud is geheel ondergebracht in 
Nederlandse datacenters. Ons datacenter 
is zodanig ingericht dat het voldoet aan de 
ISO270001 standaard wat bijdraagt aan de 
technische organisatorische maatregelen 
die de AVG vereist. 
 
Veiligheid 
Onze Cloud servers draaien in een goed 
beveiligd datacenter. Doordat deze 
datacenters dagelijks bezig zijn met de 
fysieke en online beveiliging van uw data, 
zullen hackers niet snel binnendringen. 
 
Extra beveiliging 
Hoewel het belangrijk is dat uw data op 
een veilige plek staat, zou het niet 
verstandig zijn om het daarbij te laten. Wij 
raden u daarom ook aan om verschillende 
veiligheidsmaatregelen te treffen die 
ervoor zorgen dat u de enige bent die bij 
de data kan en uw data niet per ongeluk 
verloren kan gaan. Voorbeelden zijn: 
✓ Het gebruik van Firewalls 
✓ DDOS-beveiliging 
✓ Gecertificeerde datacenters 
 
DNA Cloud biedt ook: 
✓ Windows Servers 
✓ Back-ups 
✓ Tweestapsverificatie 
✓ Antivirus 
✓ AntiSpam 
✓ Exchange e-mail 
✓ Office365 
✓ Server- en werkplekbeheer 
✓ Gebruikers portal 
✓ Alle benodigde licenties 
 
Nieuwsgierig? Neem contact op met onze 
DNA Cloud experts via 078-6545777. 


