Quickstart Windows Virtual Desktop
Wilt u uw medewerkers graag thuis laten werken maar heeft u hiervoor nog geen
voorzieningen geïmplementeerd? Met Windows Virtual Desktop biedt u uw
medewerkers snel een volwaardige en flexibele Windows 10 thuiswerkplek.

Wat bieden wij u?
Wij implementeren voor u Windows Virtual Desktop in Azure, zodat uw medewerkers
snel kunnen beschikken over een volwaardige virtuele Windows 10 werkplek, die zij
veilig vanuit huis kunnen gebruiken. Vervolgens leveren wij u gedurende twee weken
helpdeskondersteuning op de gebouwde oplossing.

Doelgroep
Deze propositie is bedoeld voor organisaties die snel een volledige thuiswerkplek aan
medewerkers willen kunnen aanbieden, en zelf niet beschikken over voldoende
servercapaciteit in het eigen datacenter.

Voordelen
De implementatie van Windows Virtual Desktop biedt u de volgende voordelen:
•
•
•
•
•
•

Snel een volwaardige virtuele werkplek aanbieden aan uw medewerkers;
Al uw applicaties en bestanden altijd en overal beschikbaar;
Veilige ontsluiting van uw virtuele werkplek naar uw medewerkers;
Geen eigen servercapaciteit vereist, maar gebruik maken van de capaciteit van
de Microsoft Azure cloud;
Niet wachten op de levering van fysieke hardware maar direct starten;
Betalen naar gelang gebruik (Pay-per-Use model) voor de Virtuele desktops.

Wat heeft uw medewerker nodig?
Een medewerker moet beschikken over een desktop of laptop om verbinding te kunnen
maken met de Windows Virtual Desktop omgeving. De omgeving kan middels Remote
Desktop worden benaderd vanaf Microsoft Windows, Linux, Apple MacOS of een
Google Chromebook gebaseerd systeem.

Aanpak
Wij starten de implementatie met een online intake via Microsoft Teams. Hierin
stemmen wij de implementatie en wederzijdse verwachtingen met u af. Mocht u nog
niet beschikken over een tenant dan maken wij deze voor u aan. Daarna configureren
wij samen met u een VPN verbinding tussen uw datacenter en
uw Azure omgeving. Vervolgens configureren we een Windows 10 multisession omgeving in Azure, waarop we voor u alvast alle
optimalisaties doorvoeren en Office Pro Plus en Adobe Reader installeren. Windows
instellingen en profielen configureren we met behulp van
Group Policies en FSLogix Profile Containers. De
profielinstellingen bewaren binnen Azure. Wanneer we klaar zijn met de
configuratie testen we alles en dragen we de omgeving aan u over. Dit stelt uw
beheerders in staat de omgeving adequaat de beheren. U kunt nu zelf uw eigen
applicaties installeren en beschikbaar stellen aan uw medewerkers.

Rollen en verantwoordelijkheden
De werkzaamheden worden uitgevoerd door een consultant van PQR. U zorgt voor de
beschikbaarheid van een systeembeheerder gedurende de implementatie. Wij
configureren Microsoft Azure en Windows Virtual Desktop. U draagt zorg voor de
configuratie van de VPN verbinding op uw firewall. Wij ondersteunen hierbij. U
installeert uw eigen applicaties op de virtuele werkplek en instrueert uw
medewerkers hoe te verbinden met de virtuele werkplek.

Vereisten
De volgende vereisten gelden voor deze propositie:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor de site-to-site VPN verbinding dient u te beschikken over een VPN device in
uw netwerk. In veel gevallen kunt u hiervoor uw firewall inzetten;
Uw internetverbinding dient voldoende vrije capaciteit te hebben voor het
netwerkverkeer tussen uw datacenter en Azure. Hoeveel dit is hangt sterk af van het
aantal gebruikers en de applicaties en bestanden die u gebruikt;
Voor het gebruik van Windows Virtual Desktop dient u te beschikken over ten
minste één van de volgende licenties:
Microsoft 365 E3/E5
Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
Microsoft 365 F1
Microsoft 365 Business
Windows 10 Enterprise E3/E5
Windows 10 Education A3/A5
Windows 10 VDA per user

Beschikt u niet over de juiste licentie, dan kunt u deze op maandelijkse basis bij ons
afnemen. Een Windows 10 E3 licentie is al verkrijgbaar voor € 5,90 per gebruiker per

maand. Voor educatieve instellingen en non-profit organisaties gelden verlaagde
tarieven, neem contact op voor meer informatie.

Investering en voorwaarden
De QuickStart Windows Virtual Desktop is beschikbaar voor een vast tarief van
€11.900. Dit is exclusief de kosten voor Azure-consumptie* en eventueel benodigde
Microsoft-licenties. Voor aanvang kunnen wij u een indicatie van de te verwachte kosten
geven.
Na de implementatie kunt u gedurende twee weken gebruik maken van de PQRhelpdesk voor ondersteuning op de gebouwde oplossing, met een maximum van
tien calls. Aanvullende ondersteuning is uiteraard mogelijk tegen een meerprijs. Neem
contact op voor meer informatie.

