
GET THINGS DONE.
ALWAYS. EASY. ANYWHERE.

ALTIJD TOEGANG 

Alle bedrijfsapplicaties, ook legacy applicaties, tools en

informatie die je medewerkers nodig hebben om productief te 

zijn, eenvoudig toegankelijk vanuit één browser. Een intuïtieve 

en persoonlijke werkruimte waarin iedereen dankzij single 

sign-on op een veilige manier kan samenwerken.

Optimale focus omdat je al je applicaties, nieuws en tools om 

je werk te doen terugvindt in één werkomgeving, ongeacht 

waar je bent of welk apparaat je gebruikt.

SNEL AAN DE SLAG

Zet je organisatie over naar Lango Workspace. Solvinity best 

practices zorgen voor een gestandaardiseerde en voorspel-

bare transitie. De beproefde technologie van Office 365, het 

gebruikersgerichte ontwerp en de persoonlijke begeleiding 

van onze Lango Coach helpen je medewerkers in korte tijd het 

beste uit hun nieuwe werkomgeving te halen. 

ALLES ONDER CONTROLE

Cloud gebaseerde Workspace-technologie en Solvinity Secure 

Managed IT Services geven samen moeiteloze controle over 

gebruikers en gegevens. Onboarding, provisioning, bijschalen 

en beheer zijn nog nooit zo eenvoudig geweest. Je gegevens 

zijn veilig dankzij rolgebaseerd toegangsbeleid. Vertrouw 

op hoge beschikbaarheid, krachtige prestaties en de best 

mogelijke gebruikerservaring tegen voorspelbare operationele 

kosten.

ENTER EFFICIENCY

Kies voor maximale efficiëntie dankzij onze kant-en-klare

werkplekoplossing uit de public cloud. Geef je gebruikers altijd 

directe toegang tot de apps en informatie die ze nodig hebben 

om effectief te werken. Lango Workspace by Solvinity is de 

ideale omgeving voor hoge productiviteit, optimale samen-

werking en bedrijfscontinuïteit. 

Lango Workspace in het kort

• Efficiency: alles wat je nodig hebt op één centrale plek

• Focus: snel te leren, eenvoudig te gebruiken

• Productiviteit: simpel samenwerken voor snel resultaat

• Lango Coach: hogere adoptie en tevreden gebruikers

• Voorspelbare transitie en eenvoudige onboarding

THE KEY
TO A GREAT
WORKPLACE
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BRANDING
Creëer een eigen Workspace

met je merknaam en/of bedrijfslogo 
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TWITTER
Volg hier de laatste updates 

van je organisatie 
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DELEN
Directe toegang tot gedeelde groepen

en mappen voor
eenvoudige samenwerking 
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APPS
Alle toepassingen die je nodig

hebt om je werk te doen,
of ze nu in de cloud draaien

of on-premise
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RSS
Bekijk het laatste nieuws

via Really Simple Syndication (RSS)11

AGENDA
Houd altijd je planning

en afspraken in de gaten 
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AANPASBAAR
Creëer je eigen werkomgeving

door de verschillende elementen naar eigen inzicht te verplaatsen
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Get things done.
Always. Easy. Anywhere.

SINGLE SIGN-ON 
Gebruik één wachtwoord

om al je apps en data
op een veilige manier te ontsluiten

ZOEKEN
Vind alles wat je nodig hebt

binnen je eigen werkomgeving

INTERN NIEUWS 
Deel belangrijke
informatie direct

met het hele team

SOCIALISE
Leg snel contact met je collega’s

Sta je open voor meer informatie?
Bel Solvinity voor een demo.

+31(0)20 364 3600

Solvinity B.V.
Postbus 23673

1100 ED Amsterdam
T +31(0)20 364 3600

E info@solvinity.com
solvinity.com

Ask for a free demo or visit 
langoworkspace.nl


