
 

 

 
 

 

ZONDrive 
 

De ZONDrive is de opslagomgeving in de cloud. De ZONDrive 

wordt gebruikt voor het beschikbaar maken gedeelde documenten, 

zoals; protocollen, roosters en werkschema’s. U werkt op uw lokale 

werkplek en maakt connectie via een beveiligde, versleutelde 

verbinding met de cloud opslaglocatie binnen de centrale 

ZONDesktop omgeving. Dit is een ideale oplossing voor 

bijvoorbeeld de medewerkers bij de front- en backoffice, waar 

geen volledige ZONDesktop oplossing benodigd is. 

Voordelen 
Makkelijk documenten delen 

Veilig 

Werkt met alle type 

documenten 

 

Hoe het werkt 

Wij passen uw ZONDesktop omgeving aan zodat een ZONDrive 

koppeling mogelijk wordt. Daarna installeren wij op de door u 

aangewezen werkstations de ZONDrive en de Microsoft Office Standaard 

software. Op elk werkstation met ZONDrive kunt u verbinding maken 

naar een aangewezen opslaglocatie en verschijnt in uw lokale Windows 

Verkenner de gekoppelde opslaglocatie.  

Op het werkstation kan vervolgens eenvoudig gewerkt worden met alle 

types documenten. Veilig, eenvoudig en snel. 

ZONDesktop 

ZONDrive: de aanvulling op de ZONDesktop  

Met de ZONDesktop omgeving werkt u op elk moment en vanaf 

elke locatie in de cloud met uw vertrouwde Windows omgeving 

(bureaublad). U beschikt over al uw programma’s, gegevens, 

bestanden. Daarnaast kunnen documenten makkelijk worden 

gedeeld met collega’s. U hoeft zich geen zorgen te maken over 

back-ups, updates van programma’s en beheer. 

De desktop heeft heldere en overzichtelijke autorisatiestructuren. 

Dit maakt thuiswerken eenvoudig en veilig. 

Veilig werken 

Het unieke aan onze ZONDrive oplossing is dat wij 

een office per device licentie aanbieden zodat office 

door elke gebruiker op het betreffende werkstation 

gebruikt kan worden. De data waarmee gewerkt 

wordt staat op de cloud omgeving.  

Middels de ZONDrive wordt met gebruikersnaam 

ingelogd op de centrale omgeving waar logging 

plaats kan vinden. U bepaalt zelf welke gebruikers 

dit zijn en voldoet daarmee aan de eisen van de 

WbP en AVG. Ook het wachtwoordbeleid zoals bijv. 

hernieuwing na x aantal dagen wordt hiermee 

centraal afgedwongen. 


