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MAAK KENNIS
MET HUB
Een sterke basis waarmee 
u nu al klaar bent voor de 
toekomst.

De werkplek in de toekomst denkt met u mee. Deze werkplek 
verbindt mensen, ruimten en apparaten op een slimme manier 
met elkaar. Informatie die u nodig hebt, wordt aangeboden op 
een manier die naadloos aansluit op uw persoonlijke manier 
van werken. Bovendien biedt de werkplek een centrale locatie 
waar u alle IT kunt benaderen en beheren. De werkplek maakt 
een effectieve samenwerking mogelijk en houdt rekening met 
het belang van bedrijfsefficiëntie. De werkplek brengt nieuwe 
mogelijkheden binnen handbereik.

Hub is de eerste van verschillende Workplace Hub-oplossingen. 
Hub versterkt uw huidige technologie en zorgt hiermee voor een 
infrastructuur die klaar is voor de toekomst. Bovendien groeit Hub 
met u mee. Zo hebt u minder omkijken naar uw IT, en kunt u zich 
richten op de verdere ontwikkeling van uw organisatie.
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MEER SUCCES
VOOR KLEINE EN
MIDDELGROTE BEDRIJVEN

De IT-systemen voor kleine en middelgrote bedrijven 
worden vaak geleverd door verschillende leveranciers, 
die de systemen onderling niet altijd even succesvol 
kunnen samenvoegen. Hiermee ontstaat het risico 
dat uw systemen op plotseling kunnen uitvallen. 
Bovendien is de kans groter dat u slachtoffer wordt 
van kwaadaardige aanvallen. In geval van nood, bent 
u veel tijd kwijt aan het overleg met verschillende 
organisaties, die er elk hun eigen voorwaarden op 
nahouden. Het gevolg: eventuele kosten zijn van te 
voren lastig in te schatten.

Hub is hierop het antwoord. Het brengt uw gehele IT 
in één systeem samen en past zich aan uw organisatie 
aan. Het biedt een robuuste en betrouwbare 
infrastructuur waar u geen omkijken naar hebt. Zo kunt 
u zich richten op de taken met die echt waarde aan uw 
organisatie toevoegen. Hub biedt een virtuele, centrale 
IT-afdeling die uw organisatie ondersteunt en u helpt 
bij het onder controle houden van terugkerende 
kosten. Het brengt geavanceerde en volwaardige 
IT-beveiliging binnen handbereik van kleine en 
middelgrote bedrijven, én maakt uw organisatie klaar 
voor de toekomst.

Hub biedt u beveiliging, efficiëntie en 
ondersteuning op een hoog niveau.

WORKPLACE HUB
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BETROUWBARE IT

Toonaangevende beveiliging
Blokkeert schadelijke aanvallen en bedreigingen.

Bescherm uw netwerk en gebruikers tegen het 
toenemende aantal kwaadaardige IT-aanvallen. De 
Sophos XG Firewall biedt geavanceerde bescherming: 
bedreigingen worden niet alleen automatisch 
geblokkeerd, maar de technologie reageert hier ook 
direct op. Bovendien worden niet-zichtbare risico’s 
blootgelegd en controleert de Sophos XG Firewall 
wat er op het netwerk plaatsvindt. Als onderdeel 
van de Workplace Hub-service houden wij de 
beveiligingsstatus continu in het oog en werken we 
deze bij.

Bovendien maakt Hub ook deel uit van uw bestaande 
fysieke systemen. Hierdoor beschikt u niet alleen over 
hoogwaardige beveiliging, maar tegelijkertijd over een 
robuuste en weerbare beveiligingsoplossing die 

Hub is een keerpunt voor uw IT- en 
bedrijfsmanagement.

Toonaangevende beveiliging 
Breng uw IT-uitgaven in lijn met uw budget.

Hub is de complete oplossing van één leverancier voor 
alle eisen die u op IT-gebied hebt. Dankzij één contract 
en een vast, maandelijks bedrag is het eenvoudig 
om uw kosten bij te houden en de totale uitgaven te 
verminderen. Ongewenste, extra kosten behoren tot 
het verleden.

Centrale ondersteuning 
Eenvoudig en betrouwbaar.

Hub geeft u één aanspreekpunt voor uw IT-
ondersteuning. Wij nemen u alles uit handen: van 
installatie tot doorlopend onderhoud. Zo bent u 
verzekerd van een omgeving waarin uw IT altijd 
effectief en veilig werkt.
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Een schaalbare en effectieve oplossing 
Uw organisatie is klaar voor de toekomst.

Hub biedt de omgeving die nodig is om uw IT effectief 
te laten werken. Bovendien houdt het rekening met 
de toekomst, dankzij technologie waarmee u uw 
huidige besturingssystemen en applicaties kunt blijven 
gebruiken zonder extra servers aan te schaffen. Alle 
bestaande software blijft functioneren. Bovendien 
kunt u nieuwe technologieën en applicaties toevoegen 
wanneer deze beschikbaar worden, zodat u altijd een 
voorsprong op de concurrentie behoudt.

Voorbereid op AVG-regelgeving 
Vereenvoudiging van het auditproces.

Hub brengt u al uw systemen en gegevens via één 
apparaat samen en draagt daarmee bij aan een 
omgeving die rekening houdt met AVG-regelgeving. 
Het ondersteunt u bij het terugbrengen van de tijd 
en kosten die gepaard gaan met het controleren van 
meerdere systemen.



WORKPLACE  HUB6

DE WERKING

*   Desktop compatibel met Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Productiviteit
Via een webomgeving beheert u uw IT en werkt u zo effectief mogelijk.*

ADMIN DASHBOARD
Functioneel en eenvoudig: de omgeving 
waarmee u controle houdt.

USER DASHBOARD
Alle (bedrijfs)applicaties toegankelijk 
vanaf elke locatie.

Workplace Hub is een unieke oplossing die al uw IT 
bundelt en zorgt voor een alles-in-één IT-ecosysteem 
waarin u efficiënter en productiever werkt.

Back-up
cloud-opslag

Ubuntu Base-
besturingssysteem 

Elasticsearch 
cloud back-end 
oplossingen voor 
beheer en controle 
op afstand

De nieuwste 
servertechnologie

 Datacentra, 
productie, 
software- en 
integratieservices, 
doorlopende 
ondersteuning
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Ecosysteem
Wij leveren de onderdelen die het mogelijk maken.

MANAGED IT SERVICES 
Een breed scala aan beheerde IT-activiteiten: 
van installatie tot doorlopend beheer en 
ondersteuning. U houdt hierdoor tijd en 
resources over.

IT-INFRASTRUCTURE
Toegang tot moderne IT, vanuit uw 
multifunctionele printer. De waarde van uw 
bestaande kantooromgeving stijgt, dankzij 
de verschillende onderdelen die naadloos op 
elkaar zijn afgestemd.

Integratie met
Office 365

Beheerde diensten 
voor domain name 
systems

Beheersoftware 
waarmee de 
prestaties van Hub 
nauwlettend worden 
gecontroleerd

Platform voor
cloud-beheer

Vooruitstrevende 
beveiligingssoftware 
voor centraal beheer 
van risico’s
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ÉÉN VOLLEDIG
ECOSYSTEEM

PLATFO
RM

USER
DASHBOARD

FILE SHARING

MULTIFUNCTION PRINTINGADDITIONAL APPS

SMART FEATURESSTORAGE &
BACK-UP OVERVIEW

STORAGEMULTIFUNCTION
PRINTER

SERVER WI-FI ACCESS POINTCLOUD

ADMIN
DASHBOARD

WI-FI MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

USER
MANAGEMENT

APPLICATION MANAGEMENT

COLLABORATION
SUITE

IT INFRASTRUCTURE

MANAGED IT SERVICES

ONSITE INSTALLATION 
& SUPPORT

HELPDESKPROFESSIONAL
IT SERVICES

SYSTEM SECURITY 
& DATA PROTECTION

STORAGE & BACK-UP
MANAGEMENT

KONICA MINOLTA 
MARKETPLACE

PL
AT

FO
RM

ONGOING PROACTIVE
MANAGEMENT

SECURITY

Geavanceerde hardware, software 
en services.
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*   Toegankelijk via een webomgeving. Compatibiliteit met desktops: Chrome, Firefox en Microsoft Edge.

ADMIN DASHBOARD*
Functioneel en eenvoudig. Het Admin 
Dashboard is de centrale locatie van 
waaruit u controle hebt.

U krijgt hiermee een volledig overzicht van de IT van 
uw bedrijf: gebruikers, bedrijfsmiddelen, server, 
applicaties, opslag, wi-fi, multifunctionele printers, 
enzovoort. Taken worden vereenvoudigd, of het nu 
gaat om het controleren van resourcegebruik, 
het beoordelen van servicecontracten, het beheer 
van gebruikersrechten of de infrastructuurstatus, 
het wijzigen van locatieondersteuning of om het 
toevoegen en verwijderen van applicaties.

STORAGE & BACK-UP OVERVIEW
Bekijk uw opslag met enkele klikken.
•  Sla uw gegevens lokaal of in de cloud op. Van alle 

gegevens wordt een back-up gemaakt in de Konica 
Minolta-datacenters

USER MANAGEMENT 
Een zeer efficiënte manier om gebruikers te beheren.
•  Eenvoudig toevoegen, verwijderen of groeperen van 

verschillende gebruikers
•  Functies, individuele rechten en verificatieniveaus 

vastleggen (bijvoorbeeld wachtwoorden en ID-kaarten)
•  Gebruik externe applicaties via single sign-on. Alle 

functionaliteiten die u verwacht, zijn beschikbaar. Denk 
aan vergeten wachtwoorden, wachtwoordcodering 
en het blokkeren van accounts na een aantal mislukte 
aanmeldingspogingen 

•  Compatibel met Microsoft Active Directory en Azure 
Active Directory

KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Profiteer van toegang tot een complete wereld van online 
software, applicaties en IT-services via Konica Minolta 
MarketPlace.
•  Zakelijke productiviteitsapplicaties ontwikkeld door 

erkende externe softwareontwikkelaars, die naadloos 
integreren met uw IT-ecosysteem

• Printgerelateerde IWS-software 
•  Professionele IT-services, bijvoorbeeld voor workflows of 

oplossingen voor documentbeheer 

APPLICATION MANAGEMENT
Eenvoudig beheren en toewijzen van bedrijfsapplicaties.
•  Snel overzicht van al uw bestaande bedrijfsapplicaties 

en nieuwe applicaties die zijn aangeschaft via Konica 
Minolta MarketPlace 

• Applicaties toewijzen aan relevante gebruikers

ASSET MANAGEMENT 
Een eenvoudige manier om al uw hardware- en 
softwarelicenties te bekijken en te beheren.
•   Eén eenvoudig overzicht van wie wat gebruikt binnen 

uw bedrijf 
•  Hardware en software aan gebruikers toewijzen 
•   Opnieuw toewijzen van resources die automatisch 

vrijkomen als een collega van functie wisselt of vertrekt 
•   Schaf extra licenties aan via Konica Minolta 

MarketPlace

WI-FI MANAGEMENT 
Beheer de draadloze verbindingen van uw organisatie, 
ongeacht waar u bent.
•  Stel verschillende wi-fi toegangsrechten in, inclusief 

beperkte toegang voor gasten



WORKPLACE  HUB12

USER DASHBOARD*
De portal voor een betere productiviteit.

In het User Dashboard komen uw belangrijke 
productiviteitstools samen met slimme applicaties, 
zodat u sneller en efficiënter kunt werken.

Applicaties kunnen eenvoudig worden toegevoegd via 
de Konica Minolta MarketPlace of door een koppeling 
te maken met externe providers. Zo profiteert u altijd 
van nieuwe intelligente oplossingen zodra deze 
beschikbaar zijn.

MULTIFUNCTION PRINTING
De mogelijkheden van multifunction printing bieden 
verschillende voordelen.
•   Printen in hoge resolutie, scannen, kopiëren of faxen 

verzenden vanaf elke locatie 
•  Gescande documenten en binnenkomende faxen 

worden geconverteerd zodat er overal toegang toe is 
•  Bestaande printbeheertoepassingen (kostenbeheer, 

beveiligd printen, scanworkflows) worden naadloos 
geïntegreerd

COLLABORATION SUITE 
Verbeter de manier waarop u werkt met tools die de 
persoonlijke productiviteit, samenwerking van teams en 
bedrijfscommunicatie verbeteren.
• Chat 
• Projectrooms 
•  Directe toegang tot e-mail, berichten, notities, taken, 

agenda en adresboek
•  Intranet om medewerkers up-to-date te houden en 

belangrijke mededelingen te doen
• Geïntegreerd met Office 365

SMART FEATURES 
Een verzameling intelligente applicaties die de 
productiviteit van de werkplek verbeteren, en telkens  
wordt verbeterd.
•  Smart features worden toegevoegd zodra ze  

beschikbaar zijn 

EXTRA APPS
Toegang tot extra applicaties die via  
Konica Minolta MarketPlace zijn aangeschaft.
•  Applicaties worden door de beheerder toegevoegd  

aan het dashboard of zijn afzonderlijk toegankelijk via  
uw webbrowser

*   Toegankelijk via een webomgeving. Compatibiliteit met desktops: Chrome, Firefox en Microsoft Edge.

FILE SHARING
Deel ideeën direct op een veilige manier, met collega's en 
partners met wie u samenwerkt.
•  Gebruiksvriendelijke webomgeving voor lokaal 

opgeslagen bestanden.
• Gegevens worden automatisch versleuteld
•  Meldingen en versiebeheer maken het gemakkelijk 

communicatie te volgen en bieden een veilige manier om 
gegevens te verplaatsen of te verwijderen



EEN SLIMME 
MANIER VAN WERKEN
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IT INFRASTRUCTURE
Alles komt naadloos samen met 
technologie die meegroeit met uw bedrijf.

Hub omvat een multifunction printer, 
gegevensopslag, Hewlett Packard Enterprise- 
server en wi-fi-toegangspunten. Uitgerust met een 
noodstroomvoeding en ontworpen om continu  
te worden verbeterd dankzij systeemupdates en 
nieuwe functies.

MULTIFUNCTION PRINTER 
Een slimme alles-in-één Konica Minolta-printer waarmee 
u snel, hoogwaardig en veelzijdig kunt printen, kopiëren, 
scannen en faxen.

STORAGE
Een oplossing voor gegevensopslag die met uw bedrijf 
meegroeit en uw service nooit onderbreekt.

CLOUD
Uw lokale server wordt ondersteund door Konica Minolta- 
datacenters die voldoen aan de nationale regelgeving. Zo 
bieden ze extra beveiliging voor uw gegevens.

SERVER
Aangepaste Hewlett Packard Enterprise-server.
• Geluidsarm, dankzij verminderde ventilatorgeluiden
• Geïntegreerde batterij-back-up
• Schaalbare Intel® Xeon®-processor
•  iLO5 Asic met 'silicon root of trust'-technologie voor 

optimaal serverbeheer en extra firmwarebeveiliging

WI-FI ACCESS POINT
Probleemloze, veilige wi-fi die eenvoudig kan worden 
geconfigureerd en zeer flexibel is. Wij zorgen ervoor dat 
uw wi-fi-toegangspunten voldoen aan uw eisen en dat 
zowel uw medewerkers als bezoekers profiteren van een 
draadloze verbinding op uw hele locatie.

SECURITY
Hoogwaardige systeembeveiliging met Sophos XG Firewall.
• Blokkeert onbekende bedreigingen 
• Reageert automatisch op incidenten 
• Legt niet-zichtbare risico's bloot 
• Essentiële traffic shaping en quota 
• Veilig draadloos netwerk 



TECHNOLOGIE DIE 
MET U MEEGROEIT



ONDERSTEUNING
OP MAAT
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MANAGED IT SERVICES
Bespaar tijd en energie door 
ons uw IT-beheer te laten verzorgen. 

Wij zorgen voor de uitvoering van complexe, kritische 
of tijdrovende taken, waardoor u zich kunt richten op 
uw bedrijf. 

U kunt ons een breed scala aan functies laten beheren, 
zoals opslag, beveiliging, installatie en migratie. 
Via de helpdesk zijn wij altijd beschikbaar voor 
ondersteuning.

STORAGE & BACK-UP MANAGEMENT
Degelijk gegevensbeheer en opslag, zodat u nooit 
belangrijke informatie kwijtraakt.
•  Sla uw gegevens lokaal of in de cloud op. Van alle 

gegevens wordt een back-up gemaakt in Konica 
Minolta-datacenters. Deze voldoen aan de nationale 
gegevensopslagvoorschriften

•  Alle gegevens kunnen worden versleuteld voor extra 
beveiliging

ONSITE INSTALLATION & SUPPORT
We zorgen voor de eerste installatie, configuratie en 
training zodat Hub vanaf het begin perfect werkt.
• Netwerk, wi-fi, multifunctionele printerinstallatie 
• Basismigratie en integratie van bestaande gegevens 
• Fysieke beveiliging tegen diefstal 
• Training voor systeemgebruik

ONGOING PROACTIVE MANAGEMENT 
Zodra Hub is geïnstalleerd, bewaken wij het hele systeem 
voor u, zoeken we naar problemen en lossen die op voordat 
ze gevolgen hebben voor uw bedrijf.

PROFESSIONAL IT SERVICES
Wij bieden ook aanvullende ondersteuning voor uw 
specifieke IT-projecten, inclusief advies en installatie van 
extra apparatuur, software en services.

HELPDESK 
Een breed scala aan hulpmogelijkheden is beschikbaar: van 
beheer van uw Hub tot volledige ondersteuning voor uw 
IT-systeem.

SYSTEM SECURITY & DATA PROTECTION 
Wij zijn in staat de complexe taak van het beschermen van 
uw gegevens en systemen tegen kwaadaardige aanvallen 
volledig uit handen te nemen. Wij gebruiken unified threat 
management van Sophos, dat geavanceerde beveiliging 
biedt, zodat u altijd veilig bent.
•  Alle door Hub ingevoerde of verwerkte gegevens zijn 

beveiligd
•  In overleg kunnen beveiligingsniveaus snel en eenvoudig 

worden aangepast
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HUB
IN DE PRAKTIJK 

“DANKZIJ HUB 
KUNNEN WE OPNIEUW 
NADENKEN OVER HET 
ONDERWIJS AAN ONZE 
LEERLINGEN EN HET 
TRANSFORMEREN 
VAN HUN 
LEERERVARING”

EEN COMPACTE SCHOOL
Door de groei van het aantal mobiele apparaten 
staan scholen onder toenemende druk om hun 
programma’s op nieuwe en gevarieerde wijze 
aan te passen en uit te voeren.

Hub helpt daarbij. Draadloos printen en EDU 
Apps worden hier op één plek samengebracht, 
zodat de school de technologie gemakkelijk kan 
beheren en de leerlingen daarvan profiteren 
via hun apparaten. De school kan hierdoor 
een betere leerervaring creëren, terwijl de 
onderwijskosten per leerling verlagen.
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EEN ADVOCATENKANTOOR
Een uitdaging voor veel advocatenkantoren 
is de wijze waarop zij hun documentatie 
effectief kunnen beheren en beveiligen, en de 
printkosten nauwkeurig in rekening kunnen 
brengen.

Hub helpt daarbij. Het biedt een 
geïntegreerde oplossing op basis van print- en 
documentbeheerapplicaties, faxservers en 
digitale assistenten. Hub ondersteunt bij het 
verminderen van de kosten, het helpt bij het 
doorbelasten van de kosten en het vergroot 
tegelijkertijd de efficiëntie.

“ONZE TECHNOLOGIE 
IS WEER BIJ DE TIJD. 
ZO WORDEN WE EEN 
VEEL EFFICIËNTER 
BEDRIJF”
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EEN COMPLETE 
ZORGINSTELLING
Complete zorginstellingen zijn afhankelijk 
van verschillende instanties en partners die 
informatie verstrekken, om zo kwalitatieve 
patiëntenzorg te leveren. Dit wordt echter 
bemoeilijkt door ondersteunende systemen 
die niet altijd goed met elkaar communiceren.

Hub helpt daarbij. Het is een veilige oplossing 
die de workflow-informatie samenbrengt 
en automatiseert en de controle aan de 
zorginstelling geeft. Dankzij onze Dispatcher 
Phoenix-technologie kan de zorginstelling 
eenvoudiger processen aanpassen voor het 
verzamelen, distribueren en printen van 
gevoelige patiëntgegevens. Hub helpt om de 
instelling beter te beheren en zorgt ervoor dat 
de zorginstelling zich beter kan richten op de 
zorg aan patiënten.

“EINDELIJK 
EEN VEILIGE 
OPLOSSING DIE 
ONDERSTEUNT 
BIJ HET BEHEER 
VAN ONZE 
ORGANISATIE”
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EEN BOUWTERREIN
Hoewel bouwplaatsen meestal een tijdelijk 
karakter hebben, vereisen ze dezelfde 
technologie en veiligheid als een permanent 
gebouw.

Hub helpt daarbij. Het is een alles-in-
één geïntegreerde IT-oplossing waarmee 
medewerkers op de bouwplaats hun 
documentatie en wi-fi kunnen beheren 
en toezicht kunnen houden op de on-
site beveiliging. Het is een eenvoudige 
en betrouwbare plug and play-oplossing 
die ervoor zorgt dat de processen op de 
bouwplaats soepel verlopen.

“HET IS EEN 
BETROUWBARE EN 
KOSTENEFFECTIEVE 
OPLOSSING VOOR 
ONZE ON-SITE 
BEHOEFTEN”
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• Een IT-oplossing voor effectief werken
•  Brengt alle bestaande technologieën samen 

en zorgt ervoor dat ze intuïtief samenwerken
• Verbindt mensen, ruimten en apparaten
•  Integreert hardware, software en services in 

een centrale oplossing, ook als het afkomstig 
is van verschillende leveranciers

•  Neemt de beperkingen van verouderde 
systemen weg

•  Is voorbereid op de toekomst, waardoor het 
kan worden uitgebreid als u daar behoefte 
aan hebt

•  Veilig en betrouwbaar door gebruik van 
de nieuwste unified threat management 
technologie van Sophos

•  Verbindt on-site-technologie en 
cloudtechnologie

TECHNOLOGIE DIE VOOR U WERKT

•  Eén gestandaardiseerde manier om uw IT te 
beheren, ongeacht de leverancier

•  Eén manier om al uw IT te plannen, 
evalueren en aan te schaffen

• Eén contract op basis van uw behoeften
• Eén aanvraag om het te laten installeren
•  Eén plaats waar uw belangrijkste IT is 

ondergebracht, met hoogwaardige 
componenten en beveiliging

•  Eén interface voor toegang en beheer van al 
uw IT

• Eén interface om te gebruiken
•  Eén overzicht van het gebruik van uw IT-

bronnen
•  Eén manier om uw totale IT-uitgaven te 

verminderen
• Eén platform dat meegroeit met uw bedrijf

EÉN COMPLEET SYSTEEM 

IN EEN OOGOPSLAG
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• Voorkomt herhaling van IT-taken
• Verbetert standaarden
• Voorkomt ongewenste afleidingen
• Vermindert de totale IT-uitgaven
•  Geeft u de mogelijkheid zich te 

concentreren op wat echt belangrijk is
•  Biedt u de IT-capaciteit die normaal 

gesproken is voorbehouden aan grote 
organisaties 

•  Laat u minder omkijken naar uw IT, en stelt u 
in staat IT in te zetten om een voorsprong op 
concurrenten te behalen

AANDACHT VOOR WAT
ECHT BELANGRIJK IS 
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OVERZICHT 
KENMERKEN

Kenmerken Opmerkingen

Printen, kopiëren, scannen, faxen 28 ppm

MFP-applicaties - Open API en IWS Ondersteuning voor Open API en IWS 
App-server voor bizhub MFP-apparaten

IC-kaartlezer MFP-authenticatie  
Andere opties beschikbaar

Unified threat management Gebaseerd op Sophos XG Firewall 

Wi-Fi management Configureer en beheer privé- en openbare 
netwerken met Sophos-toegangspunten

Identiteitsbeheer Beheer van gebruikers en rollen met Active 
Directory-integratie. Opties omvatten:
- Active Directory als identiteitsbron
- Azure Active Directory als identiteitsbron
- Workplace Hub onderhoudt identiteit zelf

Integratie van Active Directory Compatibel met AD 2012, 2016 en Azure
Active Directory

Back-up Back-up naar cloud, lokale opslag, of beide

Remote management Volledig beheerd door Konica Minolta

Konica Minolta MarketPlace Applicaties kopen 
Licentiebeheer

Bestandsdeling Upload en deel bestanden intern  
Toegewezen stations

Toegang op afstand (4G) 4G-verbinding wordt tot stand gebracht voor 
het oplossen van problemen door de Konica 
Minolta-service wanneer de normale internet-
verbinding is verbroken

Virtualisatielaag Windows-servers installeren

Ondersteunde browsers Chrome, Firefox en Microsoft Edge

Certificering Draagt bij aan een omgeving die voldoet aan 
AVG-regelgeving
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