
  

CoDesk voor so;ware 
leveranciers en beheerders

CoDesk biedt ontwikkelaars / beheerders van 
so4ware of eigen clouddiensten het pla:orm en 
alle tools om toepassingen zeer eenvoudig naar 
eindgebruiker te brengen én te beheren. 

Aanbieders van deze toepassingen kunnen zich zo 
focussen op het ontwikkelen van de toepassingen 
terwijl CoDesk zorgt voor de ‘fysieke’ levering van 
het hele concept ten aanzien van back-up, 
beveiliging en onderhoud. 

Binnen het CoDesk pla:orm worden de benodigde 
resources beschikbaar gemaakt voor 
ontwikkelaars, applicaGeleveranciers en 
-beheerders (ofwel aanbieders) en aan de andere 
kant ontsloten voor eindklanten. 

CODESK WHITE PAPERS

Beschikbare resources zijn onder 
andere (een combinaGe van): 
• managed Windows servers 
• managed Windows werkplekken 

(Remote Desktop) 
• Linux servers 
• hosted databases 
• webhosGng 
• mailaWandeling 
• published apps
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Er zijn dus veel manieren om uw diensten aan eindgebruikers aan te bieden:  

2.  

• Geen investeringen nodig 
• GraGs ‘Proof of Concept’, ook voor uw 

eindgebruikers 
• Slimmer en zo goedkoper dan Azure of 

AWS 
• All-inclusive met back-up, onderhoud, 

monitoring, automaGsering van beheer 
en support 

• Eenvoudig uit te breiden met 
complementaire diensten  

• ISO27001 gecerGficeerd en 100% NL, 
dus AVG-proof
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Meer 2jd voor uw kernac2viteiten!

Waarom kiezen voor CoDesk?

Met de diensten van CoDesk hee4 u alle Gjd voor uw kernacGviteiten. Alle Gjd die nu verloren gaat aan 
financiering, technische inrichGng, beveiliging en onderhoud van het pla:orm en borging van de 
diensten is voortaan beschikbaar voor uw diensten en uw klanten. 

Met de hulp van de automaGon skills van CoDesk kunt u daarnaast al uw klanten voorzien van updates / 
changes vanaf 1 plek en op het exacte moment waarop u dat wenst. 

En met deze wijze van automaGsering is bijvoorbeeld het opzefen en aanbieden van OTAP-omgevingen 
aan uw klanten een koud kunstje. 

Wat maakt het aanbod van CoDesk uniek? 
Dat zit in deze combinaGe:
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Help uw klanten vooruit

De diensten van CoDesk kunt u ook gebruiken 
om uw klanten een breder por:olio aan 
diensten aan te bieden. De mate waarin u daar 
acGef in wil parGciperen is geheel aan u. Ook 
de wijze van factureren is aan u. Het mag via 
CoDesk maar kan natuurlijk ook via uw 
facturaGe lopen.

CoDesk hee; alles in huis om ook uw klanten op 
het gebied van ICT te ontzorgen! Just mix & match. 

Voorbeelden van complementaire CoDesk-
diensten (naast de Desktop): 

CoFoon  
VOIP-telefonie die op meerdere manieren 
integreert met de Desktop en ITM 

CoPi  
Volledig beheerde en veilige terminal die 
(ook) op maandbasis afgenomen kan worden  

CoDrive  
Vervanger voor diensten als DropBox en 
WeTransfer, maar dan direct gekoppeld aan 
de filestorage bij CoDesk. Ook inzetbaar als 
secure FTP dienst! 
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