AWINGU VOOR
DE BELGISCHE POLITIE
Awingu is een Unified Workspace van Belgische makelij die
een veilige toegang tot al uw bedrijfssoftware en -bestanden
in een browsergebaseerde werkruimte mogelijk maakt. Het
wordt momenteel gebruikt en vertrouwd door meerdere
lokale politiezones in België.

Wat maakt Awingu uniek?
Simpliciteit
is de sleutel
Eenvoudig voor
eindgebruikers
Gemakkelijk toevoegen op
bestaande infrastructuur

Platformagnostisch

Veilig &
compliant

Behoud de controle over de
cloud van jouw keuze
Faciliteer W10 convergentie
Eender welk toestel

BESECURE
Toegang tot je lokale ISLP-machines vanaf
eender waar en vanaf eender welk toestel
Hosted solution:
ISLP-machines staan in lokale PZ
Awingu geïnstalleerd bij de Kanselarij
Toegang via het HILDE-netwerk
Bevat tegen een Azure MFA-oplossing
Toegang tot eigen control panel en
auditeringstools

www.awingu.com

Past prima binnen GDPR
Alle core features (zoals
MFA, SSL, etc.) komen
ingebouwd

Competitieve
TCO
Een tot liefst 81% betere
TCO i.v.m. de competitie
Verminderde support- en
engineerkosten

EIGEN INSTALLATIE
Krijg toegang tot het admin network vanaf ISLP
of vice versa
Vermijd meerdere PC's op één bureel
Eigen setup in lokale PZ (volledige controle)
Turnkey solution:
Ingebouwde MFA
Ingebouwde SSL encryption
Ingebouwde auditing

info@awingu.com

@AwinguNV

BESECURE
INTERNET

Wat?
Gehoste oplossing bij de Kanselarij die toestaat om je eigen ISLP-VDI's
en PC's te linken. Op die manier krijg je een beveiligde toegang tot je
ISLP-omgeving op eender welk toestel.
Voordelen met Awingu
Werkt zowel met Windows 7 als met Windows 10 ISLP
Werkt zowel met LDAP als met AD-authenticatie
Werkt met VDI pools en direct toegewezen machines
Geen Awingu- of MFA-setup nodig on-premise
Volledig geautomatiseerd onboarding process via DRI
Als administrator heb je controle over:
Welke users toegang krijgen tot je omgeving
Welke users toegang hebben tot welke PC/VDI-omgeving
De volledige audit details van je omgeving

EIGEN INSTALLATIE

KANSELARIJ
Azure
MFA

HILDE
LOKALE POLITIE
ISLP
VDI/PC

Installeer Awingu on-premise in je lokale PZ, wat het mogelijk maakt om
eender waar via elk toestal een beveiligde toegang te krijgen tot:
1. ISLP-machines (ook de interne, administatieve)
2. Alle politie-applicaties en -bestanden
Voordelen met Awingu
Niet langer nood aan 2 PC's op één bureel
Turnkey solution (MFA, encryptie, ...)
Zeer eenvoudig te upgraden en onderhouden
Hardware-onafhankelijk (werkt op alle HW en elke hypervisor)
Niet gelimiteerd tot VDI, maar kan ook apps aggregeren en toegang
geven tot bestanden
Uitgebreide auditmogelijkheden, inclusief schermopname
Mogelijkheid om support vanop afstand te geven

www.awingu.com

info@awingu.com

ISLP
VDI/PC

ISLP-NETWERK
ISLP
VDI/PC

Wat?

ISLP
VDI/PC

ISLP
VDI/PC

ISLP
VDI/PC

ADMINISTRATIEF
NETWERK
LOKALE
DATA
EIGEN PZ
APPLICATIES

INTERNET

INTERNET
VDI/PC

@AwinguNV

