Azure Virtual Desktop Assessment

Azure Virtual Desktop (AVD) is de Virtual Desktop Infrastructure (VDI) oplossing van Microsoft. AVD
is gebouwd boven op het krachtige Azure platform, hierdoor erg schaalbaar en veilig. Het is een
complete virtualisatie-oplossing voor desktops of individuele applicaties. Daarnaast is het een groot
voordeel dat AVD sterk integreert met Microsoft’s andere oplossingen vanuit Office 365 zoals
Microsoft Teams en OneDrive for Business.

Voor wie is Azure Virtual Desktop interessant?
Azure Virtual Desktop kan in principe voor iedereen van toegevoegde waarde zijn. Waar we in de
praktijk het grote voordeel zien is enerzijds een volledige Windows desktop voor gebruikers die
veel vanaf afstand werken en anderzijds is het een krachtige oplossing om een, enkele,
“verouderde” applicatie toch aan te bieden op een hardware onafhankelijke moderne werkplek.
Als je de nodige (plus)punten onder elkaar zet, dan heeft Microsoft met Azure Virtual Desktop een
uitstekende oplossing ontwikkeld voor het aanbieden van een werkomgeving.

Waarom een Assessment?
Zit u bijvoorbeeld met de volgende vraagstukken?
•
•
•

Een virtuele desktop (Citrix/VMWare) omgeving die aan vervanging toe is?
Een “verouderde” applicatie die niet mee kan op een Microsoft moderne werkplek?
U heef AVD-implementatie gedaan maar twijfelt aan de configuratie?

Op al deze vragen kunnen de specialisten van SCCT een antwoord geven. Dit doen zij middels
een assessment op de huidige omgeving en ze verwerken de bevindingen in een uitgebreid
adviesrapport.

Hoe zit het met het beheer?
Het beheer van de Azure Virtual Desktop infrastructuur wordt voor een groot gedeelte door
Microsoft gedaan. Zie de afbeelding hieronder.

Om het beheer op de AVD-infrastructuur uit te voeren dat voor de eigen verantwoordelijk is heeft
Microsoft in het bestaande Azure portal een sectie toegevoegd. Wanneer er al gebruik wordt
gemaakt van Microsoft Endpoint Manager dan is het ook mogelijk vanuit deze beheeromgeving
de AVD-omgeving te beheren.
Microsoft Defender for Endpoint is ook beschikbaar om de virtuele werkplek Windows 10
omgeving veilig te houden. Dit is wederom een mooi voorbeeld van de integratie.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Azure Virtual Desktop? Neem dan contact met ons
op. Samen met onze specialisten vertellen wij u graag meer of Azure Virtual Desktop de juiste
oplossing is voor uw vraagstuk.

Over SCCT
SCCT is een Cloud Managed Service Provider gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige
expertise op het gebied van Microsoft Cloud-oplossingen. Wij geloven dat de Cloud voor iedere
organisatie toegevoegde waarde biedt. Onze expertise zetten we graag bij u in. Samen met u als
organisatie, selecteren we de juiste mix van onze diensten, om zo tot innovatieve en flexibele
oplossingen te komen die optimaal bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.

Het is onze missie om als Cloud Managed Service Provider de kwaliteit en flexibiliteit van uw
dienstverlening te verhogen. Dit realiseren we door de Microsoft Cloud in te zetten waar dit van
toegevoegde waarde is.

SCCT is een jonge, frisse en dynamische organisatie. Ondanks het jonge karakter van onze
organisatie hebben de oprichters en specialisten van SCCT al jarenlange ervaring met en bij
Microsoft. SCCT heeft Most Valuable Professionals, Microsoft Certified Trainers en CISSP/CCSP
professionals in huis.
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