
EM+S Implementatie Kit gereed in 3 fases

Welke uitdagingen hebben onze klanten?

Microsoft is erkend als leider in het 2021 Magic Quadrant 
voor Unified Endpoint Management (MDM & MAM).

Onvoldoende kennis om data, applicaties en 
apparaten;

Controle behouden over data en applicaties,  
ongeacht;

Wet- en regelgeving zoals de AVG richtlijnen of de  
BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 
normering voor overheden.
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Wat levert jou dit op?

MICROSOFT EM+S IMPLEMENTATION KIT
Krijg als organisatie meer grip op je data, applicaties en apparaten

Prepare

Kennis verbreden door de workshop ‘Microsoft 
EM+S’ waarbij uitleg wordt gegeven en de 
(beveiliging) vereisten van jouw organisatie in 
kaart worden gebracht.

Design 

Het opstellen van een uitgebreid ontwerp op  
basis van input uit de workshop en de Microsoft 
security en SoftwareONE best-practices.

Build 

Realisatie van de Microsoft EM+S omgeving op 
basis van het goedgekeurde ontwerp. Tijdens  
deze fase vindt er een aparte hand-over sessie 
plaats met uitleg en is er vanzelfsprekend 
uitgebreide as-built documentatie ter referentie 
beschikbaar.
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Veel organisaties hebben inmiddels de eerste stappen gemaakt naar de cloud. Dit betekent dat de data en applicaties overal en 
altijd beschikbaar zijn, vaak op meerdere apparaten (laptop, mobiel, tablet) om ook onderweg of vanuit huis te kunnen werken. 
Voor organisaties brengt dit veel voordelen met zich mee, werk is immers niet meer plaats of tijdgebonden.

Voor organisaties die in een transitie zitten naar de cloud is het belangrijk om grip houden op de data, applicaties en apparaten.
SoftwareONE heeft hiervoor de Microsoft Enterprise Mobility + Security (EM+S) Implementation Kit ontwikkeld die organisaties 
helpt met deze uitdaging. Ook worden medewerkers in staat gesteld om op een nieuwe, flexibele manier te werken.

Met de Microsoft EM+S Implementation Kit breid je de bestaande infrastructuur uit met een Mobile Device Management (MDM) 
en Mobile Application Management (MAM) oplossing. Met de MDM en MAM technieken, onderdeel van Microsoft Intune, zorg 
je ervoor dat je eenvoudig (mobiele) apparaten, data en applicaties kunt beveiligen. Dit kan op elk moment, op elke locatie en 
ongeacht of het apparaat eigendom van de zaak of van de medewerker is. Met het beheer vanuit de Microsoft cloud is de locatie 
van de apparaten niet meer relevant en kunnen bijvoorbeeld ook updates worden toegepast op het moment dat de medewerker 
thuis werkt. Met de Microsoft EM+S Implementation Kit wordt er een uitgebreide configuratie en security beleid aangeboden op 
basis van Microsoft en SoftwareONE best-practices, toegepast op de eisen en wensen van de organisatie.

Aan de slag!

Wil je meer informatie over de Microsoft 
EM+S Implementation Kit?  
Neem dan contact met ons op!

 › Grip op data, applicaties en apparaten;
 › Jouw omgeving verrijken met de Microsoft EM+S 

componenten Azure AD Premium en Microsoft Intune;
 › Houd grip op zakelijke data op Bring-Your-Own-Devices 

(BYOD) zonder het toestel zelf in beheer te nemen;
 › Automatiseer de uitrol van Windows 10 apparaten 

doormiddel van Windows Autopilot en Intune;
 › Een voor gedefinieerd security beleid voor mobiele 

apparaten, data en applicaties op basis van Microsoft en 
SoftwareONE best-practices toegepast op de eisen en 
wensen van jouw organisatie.


