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De digitale werkplek:
Werken waar en
wanneer u wilt
Vroeger werkten we meestal op kantoor, achter onze vaste pc. Nu doen we
dat op verschillende locaties en devices. Bijvoorbeeld thuis op een laptop of
onderweg op een smartphone. Onze werkplek is dus niet langer op één locatie
of vanaf één device. Waar u ook ter wereld bent, u wilt altijd snel en veilig bij uw
systemen kunnen komen. Met de digitale werkplek is dat mogelijk. De digitale
werkplek is een werkplek die op ieder gewenst moment, vanaf elke denkbare
locatie kunt benaderen met alle gewenste functionaliteiten in één omgeving.
Eén portaal, één gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met Two-Factor
Authentication voor een snelle en veilige toegang tot alle applicaties en systemen.
Met HelloID hebben gebruikers (medewerker, partner of klant) met één login, eventueel i.c.m. Two-Factor
Authenticatie, direct toegang tot al hun applicaties en systemen die horen bij de functie waarvoor zij zijn
aangenomen. Als er nog zaken missen, dan kan de gebruiker dit simpel en direct via HelloID zelf aanvragen en
wordt dit gelijk uitgevoerd. Overal en vanaf ieder willekeurig apparaat. Wijzingen worden zonder tussenkomst
van de helpdesk volautomatisch verwerkt. En u houdt eenvoudig het overzicht van welke gebruikers actief
zijn en welke licenties, applicaties, shares, et cetera zij in gebruik hebben.

Voordelen in één oogopslag
 Werkt volledig vanuit de cloud

 Naadloze integratie in uw sociaal intranet

 Lage kosten

 Het authenticatieproces wordt automatisch
gemonitord

 Integratie met Active Directory en meer dan 150
IT-systemen en -applicaties
 Single Sign-On en Two-factor Authentication voor
veilig inloggen

 Geautomatiseerd in, - door,- en uitstroomproces
 Gedetailleerde rapportages
 Beperkt de kans op datalekken

Tools4ever

tools4ever.com

Amalialaan 126C

sales@tools4ever.com

3743 KJ Baarn

Tel: 035 54 255

Leaflet

Veilig inlogproces
Zijn uw medewerkers veel tijd kwijt aan het inloggen
op IT-services en is uw helpdesk extra belast door
het grote aantal openstaande wachtwoord reset
tickets? HelloID biedt gebruikers eenvoudig en
uniform toegang tot hun cloudapplicaties. Middels
Single Sign-On (SSO) hebben gebruikers toegang
tot een gebruiksvriendelijk dashboard waar ze
vervolgens met één klik hun cloudapplicaties
kunnen openen. Overal en vanaf ieder willekeurig
apparaat. Eventueel kan het inlogproces extra
beveiligd worden met een dubbele check, 2-Factor
Authenticatie. Aan de hand van de afdeling, plaats,
tijd en device is het mogelijk toegangsregels
voor het portaal of specifieke applicaties in te
stellen. Zodat u voor ieder scenario het juiste
beveiligingsniveau van de authenticatie kunt kiezen.
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functie waarvoor zij zijn aangenomen. Als er nog
zaken missen, dan kan de gebruiker dit simpel
en direct via HelloID zelf aanvragen en wordt dit
gelijk uitgevoerd. Overal en vanaf ieder willekeurig
apparaat. Wijzingen worden zonder tussenkomst
van de helpdesk volautomatisch verwerkt. En u
houdt eenvoudig het overzicht van welke gebruikers
actief zijn en welke licenties, applicaties, shares, et
cetera zij in gebruik hebben.

Integratie met bestaand sociaal intranet
HelloID is naadloos geïntegreerd in de portalen van
toonaangevende social intranet en IT-management
oplossingen, zoals TOPdesk, AFAS, SharePoint,
Embrace, Triptic (Iris Intranet) en a&m impact. Door
de integratie van het intranet met HelloID ontstaat
één digitaal portaal voor medewerkers. Na inloggen
op het sociaal intranet heeft de gebruiker toegang
tot een eigen persoonlijk portal met informatie,
communicatietools en - via het HelloID widget - de
eigen applicaties en gegevensmappen. Die met één
klik geopend kunnen worden.

Eenvoudig toegangsbeheer.
Het is niet nodig én onveilig om iedereen binnen
het bedrijf toegang te geven tot alle bestanden.
Daarnaast is het van belang inzichtelijk te hebben wie
toegang heeft tot welke mappen. Een administratief
medewerker hoeft bijvoorbeeld niet bij de map van
het directieoverleg. Met HelloID kunnen rechten
aan gebruikers toegekend en ontnomen worden.
Er kan zelfs voor gekozen worden hier een tijdslot
aan te hangen, waardoor toegang na een bepaalde
periode automatisch stopt. Gebruikers kunnen ook
zelf applicaties en andere services opzoeken en
aanvragen. Hun manager ontvangt online direct
de aanvraag die ze met één klik kunnen goed- of
afkeuren. Via rapportages is altijd inzichtelijk wie
welke applicaties heeft geraadpleegd, op welk
moment en vanaf welke locatie.

Eenvoudig toegangsbeheer.
Met HelloID hebben gebruikers (medewerker,
partner of klant) met één login, eventueel i.c.m.
Two-Factor Authenticatie, direct toegang tot al
hun applicaties en systemen die horen bij de

Geautomatiseerd in,- door,- en uitstroomproces
Niets is zo belangrijk dan tevreden medewerkers en
dat begint vanaf hun eerste werkdag. Met HelloID
kan een koppeling gerealiseerd worden tussen het
HR-systeem (Visma|Raet, Beaufort, AFAS, ADP,
Pims, etc.) en de user accounts en rechten in het
netwerk. Hierdoor ontvangt een nieuwe medewerker
al op zijn eerste werkdag het gebruikersaccount, de
toegangsrechten, benodigde software en andere
middelen. Wanneer een medewerker na verloop
van tijd doorgroeit naar een andere functie en/of
afdeling, dan zorgt het HelloID doorstroomproces
dat de collega aangepaste rechten en licenties
ontvangt. Gaat een medewerker uit dienst? Het
account wordt automatisch geblokkeerd, omdat het
arbeidscontract eindigt. Hiermee voorkomt u dat
een (oud)medewerker onnodig toegang heeft tot
applicaties en systemen.
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