next level

Application
eXperience

Workspace management
as a service
Alledaags computergebruik moet zo flexibel zijn als uw organisatie
vereist, waar mensen productiever kunnen zijn, waar ze ook zijn.
«¬ geeft je de next level applicatie-ervaring die je organisatie
nodig heeft, met modern cloud-based beheer, efficiënte applicatielevering en goede beveiliging.

Be
more
productive
Of u nu duizenden gebruikers bedient of een meer bescheiden IT-omgeving
beheert, «¬ biedt u de tools die vrijwel elke uitdaging aankunnen. U kunt uw
gebruikerswerkplekken tot in detail samenstellen en uw gebruikers een
persoonlijke en productieve werkomgeving bieden.
«¬ ondersteunt Windows Installer en Microsoft App-V-applicaties volledig en
biedt geweldige tools voor generiek geïnstalleerde applicaties, waardoor het voor
beheerders heel gemakkelijk is om zeer snel nieuwe applicaties aan te bieden.
Applicatiepakketten worden ingezet vanuit hoogwaardige cloudopslag en zorgen
voor een soepele applicatielevering overal ter wereld.
«¬ werkt naadloos samen met uw Azure AD en elke Windows 10- of Windows
11-computer, inclusief de virtuele,
waar ook ter wereld.
De «¬ agent heeft geen
configuratie nodig en maakt
automatisch verbinding met uw
werkruimtedefinities in de cloud.

De grafische applicatiecompositie biedt een eenvoudig en duidelijk ‘prerequisite,
add-on en upgrade-ontwerp’ dat specificeert hoe de applicatie moet worden
geïnstalleerd of geüpgraded en dient als een zelfdocumenterende tekening die in
één oogopslag laat zien hoe het werkt.
«¬ wordt geleverd met een uitgebreide set events, acties, condities en
variabelen waarmee u uw IT-werkplekken tot in het kleinste detail kunt bouwen en
beheren. Met de DesktopBridge kunnen beheerders gemakkelijk - maar veilig bladeren naar bestanden, mappen en registerobjecten vanuit de browser alsof ze
lokaal geïnstalleerde beheertools gebruiken. Dit alles draagt bij aan een hoge
productiviteit bij het beheer van uw digitale werkplekken.

Door middel van een geavanceerde communicatietechnologie, die vaak wordt
gebruikt bij online multiplayer-games, biedt «¬ realtime beheer waarbij
beheerders situaties in realtime kunnen aanpakken, wat bijdraagt aan een
geweldige gebruikerservaring.
Het «¬ runtime-systeem is sterk geoptimaliseerd en zal de beschikbare
processors efficiënt gebruiken om taken waar mogelijk parallel uit te voeren. Om
een goed inzicht te geven in parallelle verwerking, kunt u de sessies gemakkelijk
bekijken in tijdlijnen en gedetailleerde logweergaven.
Als u meer wilt weten over «¬ of een demo wilt zien, neem dan contact met
ons op.

APPIXOFT

About Appixo�
Through our high-end User Workspace Management solu�ons,
we deliver dynamic applica�ons in a personalized workspace to
many thousands of sa�sfied users worldwide. «¬ plays a
strategic role in delivering func�onality and real-�me access to
the right persons, in �me, wherever they happen to be. By doing
so, we enable organiza�ons to deliver business-critical
applica�ons and information quickly and efficiently. We work
towards the ultimate produc�vity and user experience for both
end users and administrators. And with a great sense of honesty:
Appixoft provides, «¬ delivers!
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