De persoonlijke werkplek

Pink365.
Expect More.
De persoonlijke werkplek die werkt op elk
device, gebaseerd op Microsoft technologie, Embrace Social Intranet en Liquit Application Delivery.

Introductie Pink365

Wat is Pink365?

Pink365 is de schaalbare en persoonlijke werkplek
van Pink Elephant, gebaseerd op Microsoft technologie. Oplossingen van Microsoft, zoals Microsoft365 en Azure, gecombineerd met het Embrace
Social Intranet, Liquit Application Delivery en de best
practices van Pink Elephant maakt Pink365 de praktische en efficiënte oplossing voor organisaties die
op zoek zijn naar een werkplek die doet wat de gebruiker nodig heeft. Pink365 is zowel in een lokaal
geïnstalleerd als een online variant (of een combinatie van beiden) beschikbaar.

Pink365 is gebaseerd op de filosofie ‘Microsoft, tenzij...’. De integratie van Microsoft 365 met de Azure
Cloud en andere Microsoft-software en oplossingen
werkt optimaal. Tegelijkertijd zijn eigenlijk alle organisaties ook afhankelijk van software en oplossingen
van andere leveranciers om hun bedrijfsprocessen
te laten functioneren. De sleutel is dan een goede integratie hiervan in de Microsoft omgeving. Embrace
Social Intranet past naadloos op de Microsoft technologie en biedt meerwaarde door de ontsluiting
van data uit verschillende bronnen in een persoonlijk
dashboard.

Locatie-onafhankelijk
Op kantoor
Op locatie
Onderweg
Thuis

Ondersteunt Persona’s
Mobiele mdw
Locatie-gebonden
Kenniswerker
Administratief

Op alle devices
Windows 10
Chrome OS
Apple iOS
Android

Persoonlijk Startscherm
Startpunt werk
Kennis delen
Applicaties openen
Zelf in te delen

Applicaties en Data

Generieke Apps
Office 365
Microsoft Teams
Sociaal Intranet

Klant Apps
App A
App B
App C

Cloud-based

Public Cloud
Hybrid Cloud
Private Cloud

Veilig

Gebruiksvriendelijke MFA
NCSC zonering
Advanced Threat Protection
Intrusion Protection
F-Secure werkplekbeveiliging
Periodieke security scan

Premium Partners:

Waarom Pink365?
Onderscheidend aan Pink365 is de portaalfilosofie
die erachter zit. Het doel is namelijk een persoonlijke werkplek, die doet wat hij moet doen en waar
de gebruiker op een overzichtelijke manier de informatie tot zijn of haar beschikking heeft die nodig is
voor het werk.
Om dit te bereiken, stelt Pink Elephant het bedrijfsproces van de klant centraal in de keuzes die worden gemaakt tijdens het ontwerp en de implementatie. We proberen immers niet een technologische
oplossing te verkopen. We denken vanuit de klant
en wat in de dagelijkse praktijk het beste werkt
voor die specifieke klant. Dit maatwerk realiseren
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we met Pink365 op basis van de beschikbare Microsoft-oplossingen.
Dit vullen we aan met het Embrace Social Intranet.
Embrace biedt een naadloze integratie met Office365. Hiermee heeft de medewerker een persoonlijk beginscherm met toegang tot nieuws, collega’s,
toegewezen applicaties en nog veel meer.
De technologie van Liquit zorgt ervoor dat op elk
device de goede versie (lokaal geinstalleerd of online) van de applicatie wordt geopend. Liquit kijkt
namelijk wat er lokaal geinstalleerd is. Waar nodig,
en mogelijk, wordt dan de online variant gestart.
Zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen.
Pink Elephant BV
088 235 6655
www.pinkelephant.nl

Waarom Pink Elephant?
Pink Elephant is al meer dan 30 jaar een grote naam
in de Nederlandse IT markt. Pink heeft de kennis en
ervaring om de klant te helpen de juiste keuzes te
maken voor zijn of haar organisatie. Hiermee bieden
we ‘standaard-maatwerk’ dat optimaal aansluit op
de eisen en wensen van de organisatie.
Verder onderscheidt Pink Elephant zich ook met
de aanpak van de implementatie van Pink365. We
besteden veel tijd aan het daadwerkelijk gebruik
van de beschikbare functionaliteiten. Pink Elephant staat immers niet voor niets in de top 5 van
implementatie-partners van Microsoft Nederland
als het gaat om het daadwerkelijk gebruik door de
klant van Office365. Dit is de belangrijkste metric
van Microsoft Nederland om de kwaliteit van een
implementatie-partner te meten. Het gaat Microsoft
immers uiteindelijk om het gebruik van de nieuwe
software.
Naast de implementatie kan Pink Elephant ook (een
deel van) het beheer op zich nemen in de vorm van
service integration, outsourcing of co-sourcing.
Hiermee kan de klant zich helemaal op de primaire processen richten. Ook als outsourcingspartner
richt Pink Elephant zich op de gebruikersbeleving.

Voordelen Pink365
De voordelen van Pink365 op een rij:
Altijd en overal beschikbaar
Met Pink365 kunnen gebruikers op bijna elk device,
op ieder moment productief zijn. Met en zonder internetverbinding. Naast de Windows laptop kunnen
gebruikers ook op hun mobiele telefoon en tablet
op een veilige manier werken.
Lagere kosten door abonnementen
De abonnementsvormen voor de Microsoft software en diensten zorgen ervoor dat een organisatie alleen betaalt voor het daadwerkelijk gebruik. In
plaats van investeringen in ‘altijd-wat-teveel’ licenties betaalt een organisatie nu alleen voor de software die wordt gebruikt en de diensten die worden
afgenomen in een maand. En als Microsoft Cloud
Solution Provider (CSP) kan Pink Elephant dat ook
voor U regelen.
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Altijd up-to-date
Software in de cloud wordt door Microsoft altijd upto-date gehouden. Voor de overige software, kan
Pink Elephant zorgen voor een snelle en accurate
update-cyclus die aansluit op de wensen van de
klant. Van een dagelijkse update van de virusdefinities tot een maandelijkse update-uitrol.
Hiermee heeft u altijd de meest actuele, en veilige
versie van de Microsoft software, in de Cloud en lokaal.
Een persoonlijke werkplek
Met Pink365 heeft u het beste van twee werelden.
Standaard software die optimaal is afgestemd op
Uw wensen en eisen. Door een grondige kennis van
en ervaring met Microsoft technologie, kan Pink
Elephant in praktisch alle gevallen een oplossing
vinden voor de specifieke wensen en eisen die uw
organisatie en uw gebruikers stellen aan een nieuwe werkplek. Met het Embrace Social Intranet heeft
de eindgebruiker een persoonlijk scherm waarin
voor hem of haar relevante informatie samenkomt.
Functionaliteit die ook echt gebruikt wordt
Uiteindelijk gaat het erom hoe de gebruikers de
nieuwe werkplek gebruiken. Nieuwe functionaliteiten die niet of nauwelijks worden gebruikt hebben weinig zin. Daarom besteedt Pink Elephant
veel aandacht aan de adoptie van nieuwe software.
Met adoptie workshops bijvoorbeeld, waarin de gebruikers praktische tips krijgen en ervaring kunnen
opdoen. Dat is één van de redenen waarom Pink
Elephant zo goed scoort bij de metingen van het
daadwerkelijk gebruik van Office 365.

‘Pink365 is een persoonlijke werkplek, zowel online als lokaal’
Nieuwsgierig?
Uw Key Account Manager vertelt u graag meer over
Pink365.
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