
Hoe gaan we het nu optimaal inregelen?

In dit e-book geven we een aantal 
aandachtspunten en tips om thuiswerken 

goed en veilig te faciliteren.

Voor werkgevers en werknemers

VEILIG EN GOED 
“WERKEN IN DE CLOUD”



Een groot aantal (vaak wat grotere) bedrijven houden er al rekening mee dat niet alle 

medewerkers dagelijks op kantoor zijn en dus ontstaan er flexibele werkplekken op kantoor 

en houden werkgevers rekening met een “lagere” bezetting voor het (hoofd) kantoor. 

Niet alles loopt altijd vlekkeloos, maar bij veel bedrijven is het intussen wel mogelijk.

En toen kwam het Coronavirus COVID-19 en moest iederéén thuiswerken. 

“Werk thuis, tenzij het niet anders kan”. Dat is de oproep van het kabinet.

Goede werkplek of niet, kinderen thuis, goede beveiliging? Laptop van de zaak of privé enz. 

Alles moest ineens snel en vaak onvoorbereid. Inmiddels zijn we iets verder en gaan velen 

ook weer naar kantoor, maar thuiswerken heeft wel een boost gekregen en steeds meer 

werkgevers en werknemers zien er voordelen in. Ook zien we dat er wat meer, met name 

kleiner” lokale kantoren ontstaan. Dus als er geen mogelijkheid is om thuis te werken, dan 

kan er ook (tijdelijk) een kantoorruimte worden gehuurd.

Maar hoe gaan we het nu optimaal inregelen?

Hierbij geven we een aantal aandachtspunten, vraagstukken en tips om thuiswerken goed en 

veilig te faciliteren.

Werkgevers stonden 
de afgelopen jaren al 
wat meer open voor 
“thuiswerken”?

We vermelden
daarbij ook 
een aantal 
handige tips!

1. Zorg voor een goede internetverbinding!

2. Is er een goede WiFi-dekking?

3. Is er een “totaal-oplossing” voor een 

 productieve samenwerking?

4. Bellen met een vast nummer of een mobiel nummer?

5. Hoe regelen we het met het beheer.

6. Is er voldoende ruimte voor het opslaan van alle data?



01Zorg voor goede
internet verbinding

Consumenten internet verbindingen en hun routers zijn niet gemaakt voor zakelijk 

gebruik. Vooral Hosted telefonie (VoIP) op een consumentenverbinding kan 

problemen opleveren. 

Snel en betrouwbaar Zakelijk Internet is dan de oplossing.

Kies uit snelheden vanaf 50 Mbit/s tot maar liefst 1 Gbit/s over razendsnelle 

glasvezel verbinding. Voor uw (thuis)kantoor, en ook voor mkb-bedrijven en 

grootzakelijk. Bij een zakelijk internet abonnement ontvangt u vaak extra beveiliging 

tegen cybercriminaliteit. Tevens is er de mogelijkheid voor 4G Back-up, zodat u altijd 

door kan werken.

Tip:  Ontdek de mogelijkheden van Zakelijk Internet.
Wij kijken graag wat er mogelijk is op uw locatie en kijken of het beter en 
voordeliger kan. Stuur ons de huidige factuur van uw internetverbinding en 
wij u doen vrijblijvend een advies toekomen.



02Is er een goede 
WiFi-dekking?

Is het wifi-signaal te zwak? Of heeft u in bepaalde ruimtes geen of nauwelijks 

draadloos internet? Zijn er problemen als: Haperende Teams sessies / Bellen via de 

computer met kraak / Blokjes in beeld / Stotterend geluid.

Tip: Wij hebben daar een oplossing voor. WiFi as service.
Wij verzorgen de juiste apparatuur, versturen deze kant en klaar. 
Het enige wat u hoeft te doen is deze aan de hand van eenvoudige 
instructies aan te sluiten op uw netwerk.

Waarom kiezen voor WIFI as a Service?

 - Professionele en betrouwbare WiFi

 - Mogelijkheid om overal een wifi signaal te realiseren

 - Zelf zeer gemakkelijk te installeren

 - Volledig beheerd en onderhouden

 - Veilig internetten door een actieve bewaakdienst



03 Is er een 
“totaaloplossing” 
voor een productieve 
samenwerking?
Transformeer je onderneming met Microsoft 365

Verbind elke werknemer, van kantoormedewerkers tot frontlijnmedewerkers, en 

geef ze wat ze nodig hebben met een Microsoft 365-oplossing die de productiviteit 

verbetert en innovatie stimuleert. Een krachtige oplossing ontworpen voor je 

onderneming. Microsoft 365 combineert eersteklas productiviteits-apps met 

intelligente cloudservices om je manier van werken te transformeren.

Altijd up-to-date? Benk Groep helpt u graag verder met Microsoft 365.

Meer weten over Microsoft 365? Of bent u benieuwd wat Benk Groep voor uw 

organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op voor een advies op maat.

Tip:  Scheiding tussen werk en privé. Als u thuis werkt op eigen 
hardware, zorg er dan voor dat u een aparte account hebt voor uw werk. 
Dat niet familieleden ‘s-avonds door uw bedrijfsbestanden aan het 
bladeren zijn en per ongeluk bestanden verwijderen.



Hoe gaan we bellen? Bellen de medewerkers vanaf de thuiswerkplek met het mobiele 

nummer of kan dat ook met het “vaste” nummer van kantoor?

Vast-Mobiel integratie “VAMO”.

Een vast telefoonnummer straalt professionaliteit uit. Ook kan dan éénvoudig privé 

en zakelijk gescheiden worden. Een vast telefonie-abonnement is daarvoor niet 

langer noodzakelijk. Want met VAMO kunt u een vast nummer koppelen aan een 

mobiel abonnement. 

VAMO biedt heel veel nieuwe mogelijkheden.

 - Uw mobiel maakt onderdeel uit van de telefooncentrale

 - Mobiel én vast telefoonnummer op mobiel

 - Met uw mobiel uw vaste nummer gebruiken voor  in- en uitgaande gesprekken

 - Verbind gesprekken door naar collega’s

 - Eenvoudig beheren in gratis appt

Tip: Ook als u al, voor de zaak, een “vaste” telefoon hebt, dan kan dit 
éénvoudig worden vervangen door “vast nummer op mobiel” VAMO. Dit is 
handig m.b.t. bereikbaarheid, maar ook nog eens veel voordeliger. Vraag 
ons naar de mogelijkheden.

Bellen met een 
vast nummer of 
een mobiel nummer?04



05
Benk Groep helpt u graag verder met het aanleggen, onderhouden, inrichten of op 

afstand monitoren van het systeem- en netwerkbeheer. Daarbij kijken we niet alleen 

hoe we eventuele problemen het beste voor u kunnen oplossen, maar ook hoe we het 

in de toekomst kunnen voorkomen. Zodat u altijd verzekerd bent van een optimaal 

functionerend netwerk.

Waarom systeem- en netwerkbeheer van Benk Groep?

 - Geen omkijken meer naar het beheer

 - Onafhankelijk advies

 - Kostenbesparend

 - Flexibel inzetbaar

Hoe regelen we 
het met het beheer.



Is er voldoende ruimte 
voor het opslaan van 
alle data?
Alle vrijheid om toepassingen te bouwen en te implementeren? Extra reken- en 

datacapaciteit huren? Verschillende toepassingen naadloos integreren? 

Benk Groep denkt graag met u mee en helpt u graag met het implementeren van 

een “cloud platform”.

Tip: Opslag van data. Kan opgedeeld worden in meerdere onderdelen:
 - Opslagruimte. Waar gewerkt wordt, wordt data opgeslagen. 
  Niet alleen de bestanden waar u in werkt maar ook de mail en
  eventuele synchronisaties met gedeelde dataopslag. Zorg er voor dat
  u voldoende data opslag hebt. 
 
 - Back-ups. Mensen slaan altijd een hoop bestanden op in hun 
  “Mijn Documenten” (waaronder downloads) en hun “Bureaublad”.
  Deze worden standaard niet mee genomen in de back-ups vanuit 
  het bedrijf. 
 
 - Veiligheid. In een bedrijfssituatie wordt altijd goed gekeken naar data 
  veilig opslaan. Neem de data mee naar huis en u bent die veiligheid
  kwijt. Zorg er voor dat uw data ook bij de thuiswerkers veilig blijft.
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Vragen over dit 
e-book en deze tips?
Vragen over dit e-book en deze tips, of heeft u een andere (technische) vraag, komt u ergens 

niet uit of wilt u meer informatie over uw internet- of telefoonverbinding, webhosting, cloud 

computing of één van onze andere diensten? 

Neem dan contact op met één van onze supportmedewerkers. 

U kunt bellen naar: 

040-3036000 

of mailen naar:

support@benkgroep.nl




