
Workshop: 
Azure Virtual Desktop & Windows 365 
 
Over de workshop
De virtuele werkplek of cloud werkplek is een 
belangrijk onderwerp omdat jouw eindgebruikers 
flexibel, veilig en eenvoudig vanuit overal 
willen werken. Momenteel biedt Microsoft twee 
mogelijkheden aan wat betreft de virtuele werkplek: 
Azure Virtual Desktop  en Windows 365 (nieuw). We 
vertellen je meer over beide oplossingen zodat je de 
juiste keuze kunt maken.

Wat biedt de workshop jou?
Na deze workshop ben je technisch en functioneel 
op de hoogte van de mogelijkheden van onze 
Microsoft oplossingen.

Wanneer kies je voor deze workshop?
Ben je van plan om je huidige VDI oplossing 
te vervangen of vernieuwen zodat je werkplek 
weer modern is? Je hoeft niet alle traditionele 
oplossingen in de vuilnisbak te gooien zodra je 
kiest voor cloud werkplekken. In de praktijk zien 
we dat organisaties vaak bepaalde zaken in hun 
eigen datacenters laten staan en naar een hybride 
infrastructuur toegaan. Wat het beste bij jouw 
organisatie past is afhankelijk van verschillende 
factoren. Wij bekijken graag met jou wat het beste 
bij je manier van werken aansluit.  

Waarom deze workshop?
Voordat je begint met het implementeren van de 
oplossing wil je weten wat er mogelijk is en wat 
het voordeel is. Dit wordt uitgebreid besproken en 
toegelicht met technische demo’s.

Hoe ziet de workshop eruit?
Tijdens de workshop komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 
� Waarom de virtuele werkplek;
� Wat is Azure Virtual Desktop en Windows 365; 
�  Het verschil tussen Azure Virtual Desktop en 

Windows 365;
� Hybride mogelijkheden; 
� Implementatie- en migratiemogelijkheden; 
� Best practices; 
� Bechtle ervaringen en referenties.

Voor wie is deze workshop?
CIO, CFO, IT-Manager, IT-team

Hoe lang duurt de workshop?
1 dagdeel

Waar is de workshop?
Klassikaal of 1-op-1

Gino van Essen
Cloud consultant
T +31 40 250 9045
gino.vanessen@bechtle.com

Meer informatie of inschrijven?
> Klik hier
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