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Samenvatting
De HP Moderne Zorgwerkplek sluit aan op de wensen en eisen van 
eindgebruikers. Gebruik van de cloud is veelal primair onderdeel van het 
samenwerkings- en bedrijfsproces. Laptops en pc’s worden slim dichtgezet 
zodat eindgebruikers alleen de applicaties en processen kunnen gebruiken 
die nodig zijn voor hun werk. Dit houdt de systemen veilig en minder 
gevoelig voor het per ongeluk aanpassen van instellingen. Middels ‘zero-
touch’ deployment kan een gebruiker direct aan de slag zonder tussenkomst 
van een IT-dienstverlener, waarna apparaten grondig worden gemonitord 
om incidenten te voorkomen in plaats van op te lossen. De HP Moderne 
Zorgwerkplek is mobiel en draagbaar en extra veilig ingericht. De Moderne 
Zorgwerkplek wordt afgenomen als een dienst zodat gemoeide kosten 
voorspelbaar en inzichtelijk zijn en organisaties geen grote investeringen 
meer hoeven te doen. De totale levenscyclus inclusief levering, onderhoud, 
afvoer en recycling is onderdeel van de dienst, en inclusief gegarandeerde 
restwaarde voor het apparaat.
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Een studie van Imprivata heeft aangetoond 
dat zorgverleners gemiddeld 70x per dag 
op een apparaat inloggen2 en gemiddeld 
25 minuten per dag verspillen door het 
gebruik van te kleine schermen of schermen 
met een te lage resolutie. En dat terwijl het 
medewerkersaanbod onder druk staat. 6 op de 
10 werknemers die tussen de 25 en 34 jaar oud 
zijn overweegt wel eens een baan buiten de 
zorg3. De zorg dient aantrekkelijker te worden 
voor generatie-Y en toekomstige generatie-X 
medewerkers. 

Positievere werknemerstevredenheid
Een positieve werknemerservaring is van grote 
invloed op de kwaliteit van zorg die wordt 
verleend aan patiënten of cliënten. Om de 
werknemerservaring te verbeteren hebben 
zorgorganisaties een technologiestrategie 
nodig om medewerkers te ondersteunen in 
hun productiviteit en ze toegang tot benodigde 
informatie en collega’s te geven. 

Middelen passend bij de functie
Het differentiëren van gebruikersgroepen 
of persona’s is een manier om de 
werknemerservaring te verbeteren. 
Niet alle werknemers hebben dezelfde 
behoeften. Een onjuiste afstemming van 
hulpmiddelen op behoeften kan leiden tot 
medewerkersfrustratie. Om dat te voorkomen 
segmenteert 70% van alle -ook niet-zorg- 

1. 
Moderne werkwijze in zorg 
noodzakelijk

organisaties eerst het personeel bij het maken 
van technologische beslissingen4.

Dataveiligheid cruciaal
Door het toenemende gebruik van 
webgebaseerde applicaties en in veel 
gevallen het gebruik van clientvirtualisatie 
wordt er steeds meer in de cloud gewerkt. 
Patiënt- en cliëntgegevens worden steeds 
vaker digitaal opgeslagen in elektronische 
patiëntendossiers en digitaal uitgewisseld 
tussen zorgverleners. Speciale apps en portals 
stellen zorgorganisaties en cliënten in staat 
gegevens uit te wisselen. Met behulp van deze 
technologieën kunnen zorgmedewerkers 
sneller en efficiënter werken. Tegelijkertijd moet 
men ook rekening houden met de bescherming 
van de privacy van de patiënt of de cliënt.

Datalekken moeten als onderdeel van de AVG 
binnen 72 uur worden gemeld en organisaties 
dienen er alles aan te doen om potentiële 
datalekken te voorkomen. Een studie van het 
HIPAA toont aan dat het aantal datalekken in 

Mobiel en Verbonden                                                                           Efficiënt Veilig en goed te beheren

de zorg in 2016 hoger was dan ooit gemeten5, 
waarbij het Ponemon instituut de gemiddelde 
kosten bij een lek per patiëntendossier schat op 
402 dollar6. Dat is het hoogste bedrag van een 
individueel stuk informatie vergeleken met iedere 
andere industrie. En het aantal aanvallen met 
datalekken als gevolg neemt alleen maar toe. 

Dit maakt dat de Moderne Zorgwerkplek mobiel, 
verbonden, efficiënt, veilig, goed te beheren en 
(kosten)aantrekkelijk dient te zijn.

De helft van de werknemers in de sector zorg en welzijn geeft aan een paar 
keer per maand tot vrijwel dagelijks met te weinig collega’s ingeroosterd te 
zijn. Ook besteden medewerkers in de zorg 60% van hun tijd daadwerkelijk 
aan zorg of hulpverlening aan patiënten, terwijl de overige 40% opgaat aan 
administratie en overige taken, zoals roostering en planningstaken1. 
De efficiency moet omhoog. 

08-03-2019: https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/werknemers-zorg-besteden-40-van-werktijd-aan-administratie/ 
Imprivata, https://www.imprivata.com/enterprise-sso
20-12-2016: https://www.nursing.nl/veel-verpleegkundigen-ziekenhuis-te-oud/
deze mist
HIPAA Journal, https://www.hipaajournal.com/2017-shaping-up-to-be-another-record-breaking-year-for-healthcare-data-breaches-8761 , April 7, 2017
2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis, Ponemon Institute, June 2016.
HIPAA Journal, https://www.hipaajournal.com/2017-shaping-up-to-be-another-record-breaking-year-for-healthcare-data-breaches-8761/, April 7, 2017
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In het eerste kwartaal  
van 2017 werden reeds  

23% 
meer datalekken gerapporteerd 
dan het jaar daarvoor7.



2. 
Werkplekoplossing op maat

Om een cloudwerkplek in te richten zijn meerdere werkplekoplossingen 
mogelijk. HP maakt onderscheid in werkplekken gebaseerd op een 
traditionele inrichting en gebaseerd op een moderne inrichting.  
De traditionele inrichting kenmerkt zich door een ‘on-premise’-architectuur. 
De beheeromgeving draait vanaf een eigen (virtuele) server, die zich vaak in 
een eigen datacenter bevindt. 

Apparaten worden veelal middels groepsbeleid 
voorzien van instellingen binnen een beveiligd 
netwerk, ook wel domein genoemd. De moder-
ne omgeving is primair gebaseerd op cloudge-
baseerd beheer. Zowel de beheeromgeving als 
de identity provider bevinden zich in de cloud, 
waardoor apparaten overal, ook buiten het 
bedrijfsnetwerk van updates kunnen worden 
voorzien. Binnen de werkplekarchitectuur wordt 
momenteel veelal gewerkt met hybride oplos-
singen waarbij traditioneel en modern beheer 
hand in hand gaan.

Toonaangevende oplossingen
Voor een hoge mate van beveiliging,
connectiviteitsopties zoals 4G LTE en de
mogelijkheid tot het gebruik van lokale
Office 365 applicaties adviseert HP om 
Windows 10 Pro of Enterprise in S-mode 
te gebruiken. Deze modus biedt de 
beste gebruikerservaring voor eerstelijns 
zorgverleners. Het legt restricties op 
aangaande het gebruik van traditionele 
WIN32-applicaties omdat alleen Microsoft 
Store applicaties kunnen worden geïnstalleerd. 
De volledige Office365-suite is beschikbaar 

naast de Citrix Receiver of VMWare Workspace 
One-apps in de store. Dit zorgt ervoor dat 
deze applicaties op een geverifieerde en 
gecontroleerde manier lokaal op de systemen 
kunnen draaien, in hun eigen veilige containers. 
Zo kunnen zorgverleners ECD of EPD-systemen 
benaderen via de browser of gebruikmaken 
van app-virtualisatie, tekstverwerking, e-mail 
en meer met de bekende, snelle en altijd 
beschikbare Office-applicaties. 

Via beleid is af te dwingen dat medewerkers 
hun documenten alleen op hun eigen OneDrive 
of SharePoint mogen opslaan om gebruik 
van lokale data te voorkomen. En aangezien 
Microsoft Skype for Business- en Microsoft 
Teams-applicaties lokaal op het systeem zijn 
te draaien biedt een Windows 10S-systeem de 
beste gebruikerservaring met conferencecalls, 
videobellen en samenwerken. In Microsoft 
Teams kunnen met de meegeleverde pen 
aantekeningen op het scherm worden 
gemaakt tijdens patiënt- of cliëntgesprekken. 
Deze kunnen worden gedeeld met collega’s. 
Windows 10S biedt tevens de mogelijkheid om 
apparaten onder meerdere medewerkers te 
laten rouleren. 

“De cloudwerkplek is het type werkplek 
dat het beste middels  modern beheer 

kan worden ingericht.”

Goed beveiligd

Zeer flexibel

Moderne  inrichting

Traditionele inrichting

Goed gecontroleerd

Balans beveiliging vs. efficiency

Laptop / Desktop
Windows 10 Pro met  

Office 365 en EMS

Laptop / Desktop Thin client
Windows 10 IOT met Citrix of 

VMWare en SCCM / HPDM

Laptop / Desktop
Windows 10 Pro (met eventueel  

Citrix of VMWare) en SCCM

Laptop / Desktop
Windows 10 Pro in S-mode 

met Office 365 en EMS
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HP ziet de S-mode als een mogelijkheid om te investeren in een systeem 
dat op een later tijdstip, wanneer gewenst, overgezet kan worden naar een 
volledige Windows 10 Pro- of Enterprise-versie voor de ervaring van een 
volledige moderne werkplek, als de zorgorganisatie daar klaar voor is.

kan beheren. De cloudwerkplek zal één van 
de eerste volledig via het internet te beheren 
werkplekken zijn in de zorg. Het voordeel van 
cloudbeheer is dat medewerkers overal kunnen 
werken op een managed device. Windows 10 
is gebouwd met eenvoudig cloudbeheer als 

Beheer via de cloud
Cloudwerkers hebben niet altijd toegang tot 
een bedrijfsdomein. Deze traditionele manier 
van apparaatbeheer wordt stapsgewijs 
vervangen door een beheeromgeving die 
draait in de cloud en via het internet apparaten 

basis en biedt mogelijkheden om met een 
Mobile Device Management of Unified Endpoint 
Management-toolset te kunnen worden 
beheerd (zoals Intune, MobileIron, Airwatch 
etc.). Deze tools die hun oorsprong kennen in 
het beheren van smartphones en tablets zijn 
nu volwassen genoeg om ook pc’s te beheren, 
zonder diepgaande complexiteit.

Binnen een MDM- of UEM-tool zijn 
gebruikersprofielen samen te stellen. HP 
adviseert om één profiel te creëren voor 
de persona cloudwerker met bijbehorende 
instellingen, configuraties en applicaties. 

Zo is het mogelijk om af te dwingen dat 
medewerkers een pincode dienen in te stellen 
en dat bepaalde applicaties niet geïnstalleerd 
mogen worden vanuit de store. Omdat de 
inlogdata van medewerkers zijn opgeslagen 
in de cloud via een identity provider zoals 
Azure Active Directory kan iedereen zijn of 
haar instellingen ‘ophalen’ wanneer er wordt 
ingelogd op het systeem. Via alleen een 
internetverbinding krijgt de medewerker de 
beschikking over zijn of haar applicaties, e-mail 
en data via de persoonsgekoppelde OneDrive 
met versiebeheer.

HP TechPulse maakt cloudbeheer overzichtelijk
Door cloudbeheer wordt het fysieke apparaat meer ‘losgelaten’ van het bedrijfsdomein en 
kan dit zich overal bevinden. Om toch de vereiste controle en inzicht te behouden biedt HP 
een cloudgebaseerd monitoring- en rapportageplatform genaamd HP TechPulse. TechPulse 
functioneert als agent op een Windows 10-machine en analyseert de status en het gebruik van 
het apparaat op software- en hardwareniveau. Met machine learning zijn slimme conclusies 
te trekken over de mogelijke toekomstige uitval van hardware of 
systeemfoutoorzaken in drivers of software.  
 
IT-medewerkers kunnen via de HP TechPulse-portal 
een periodieke business review-rapportage uitdraaien 
voor interne rapportage en compliancy-overzichten. 
Mogelijke rapportages zijn onder meer: Blue 
Screen-errors, Software performance, Hardware-
gezondheid, Hardware-overzicht, Hardware-garantie, 
Mobiliteitsfactor, BIOS versie, W10 OS-versie en 
beveiligingscompliancy.

Windows 10 Pro in S-mode
Klaar voor de Cloud

Windows 10 Pro
Meest Flexibel

Beste keuze voor:

Identiteit:

Beheer:

Applicaties &  
Device Drivers:

Uitrol

Upgrade  
mogelijkheden

• Eerstelijns medewerkers
• Taak georiënteerd
• Gedeelde apparaten
• Minimaal gebruik van applicaties

Azure Active Directory

Unified Endpoint Management & windows 
Update for Business

Microsoft Store &
Microsoft Store for Business

Snelle uitrol met Autopilot, UEM en Store 
en lage investering in voorbereidende 
maatregelen

Upgrade naar Windows 10 Enterprise in 
S-mode of Windows 10 Pro

• Informatiewerkers
• Creativiteit en productiviteit georiënteerd
• Gebruik van lokale data vraagt om inrichting en 

onderhoud van beveiligings- en compliancy-oplossingen

Active Directory & Azure Active Directory

Unified Endpoint Management, WUfb & System Center HP 
TechPulse Monitoring & Rapportages

Microsoft Store, Microsoft Store for Business &  
Win32 apps

Vereist meer investering in voorbereidende maatregelen 
in applicaties en beveiligingsconfiguraties en bijbehorende 
testen

Upgrade naar Windows 10 Enterprise
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Systemen worden bij een moderne 
werkplekinrichting niet meer van een 
besturingssysteem-image voorzien. De 
producten worden geleverd met het door 
HP beschikbaar gestelde besturingssysteem 
met geteste en gecertificeerde drivers. 
In het scenario van een verplicht herstel 
van het besturingssysteem kan het in 
de nieuwe situatie lastiger zijn om een 
besturingssysteem terug te zetten naar een 
nulpunt, zoals dat wel kan in de traditionele 
situatie door het systeem te re-imagen (wat 
een zeer tijdrovend proces is). 

Denk daarbij aan situaties zoals een corrupt 
besturingssysteem, een ransomware-aanval 
of een defecte SSD. HP biedt hiervoor HP Sure 
Recover. Met HP Sure Recover is het altijd 
mogelijk een up-to-date besturingssysteem 
terug te zetten via de internetverbinding 
vanuit de BIOS. Door tijdens het opstarten 
op F10 te drukken kan een gebruiker 
zijn of haar systeem zelf terugzetten en 
wordt via het internet -en dus vanaf iedere 
locatie toepasbaar- een besturingssysteem 
gedownload en geïnstalleerd, zelfs als de 
SSD leeg is of de geïnstalleerde Windows 
10-versie niet meer opstart. HP Sure Recover 
zit standaard op iedere Elite pc en vormt 
een ideale feature in combinatie met een 
cloudwerkplek.

Vereenvoudigde uitrol
De ICT-kennis van zorgverleners is doorgaans 
beperkt. Het is daarmee van belang om een 

uitrolproces van apparaten simpel te houden. 
Aan de andere kant constateert HP 
dat de operationele kosten voor het 
gereedmaken en onderhouden van een 
systeem als onderdeel van een traditionele 
beheerstrategie voor hoge kosten kan 
zorgen. De cloudwerkplek lost dit op door een 
combinatie van slimme uitrolmogelijkheden. 
Microsoft Autopilot zorgt voor een volledig 
geautomatiseerde uitrol zonder een apparaat 
vooraf van een eigen besturingssysteem te 
hoeven voorzien middels ‘imaging’. Windows 
Autopilot wordt op apparaatniveau gekoppeld 
aan uw Azure Active Directory-omgeving 
waardoor op het systeem alleen door een 
medewerker van uw organisatie kan worden 
ingelogd. 

Wanneer het systeem voor de eerste keer 
wordt ingeschakeld zal het systeem om 
een internetverbinding vragen. Wanneer 
deze internetverbinding is gemaakt zal 
door de geautomatiseerde check in Azure 
het systeem gelockt worden. Medewerkers 
kunnen met hun eigen e-mailadres en 
wachtwoord inloggen. Dit maakt dat een 
sublieme ‘out-of-box-experience’ voor 
eindgebruikers het resultaat is. HP kan het 
koppelen van de benodigde gegevens voor 
uw organisatie verzorgen. Door het gebruik 
van een ‘kaal’ Windows 10 OS (Enterprise-
Ready)-image zonder overbodige software is 
de cloudwerkplek snel in te richten. 
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De flexibele werkplek
Een flexibele werkplek is door iedereen te gebruiken, ongeacht het type en merk apparaat. Het werkt 
(liefst) zonder drivers en voorziet in de meest voorkomende werkplekwensen van medewerkers. HP 
biedt verschillende opties voor flexibele werkplekinrichtingen.

De Dock Monitor
De Dock Monitor is een monitor met 
ingebouwde docking station waar alle 
randapparatuur zoals muis, toetsenbord en 
extra scherm op kan worden aangesloten. De 
Dock monitor kan zowel via USB-C op laptops, 
tablets en zelfs telefoons worden aangesloten 
waarbij deze ook nog worden opgeladen. Voor 
laptops zonder USB-C is het ook mogelijk om 
via een additionele USB-A kabel producten aan 
te sluiten. Zo bieden 
deze 21.5” (E223D), 

23,8” (E243D) en 27” (E273D) monitoren 
een flexibele oplossing voor zowel oude als 
nieuwe apparatuur. Ook is het mogelijk om 
een HP Desktop Mini direct aan te sluiten en 
te voeden via de USB-C aansluiting vanaf de 
monitor en via de VESA mount aan de monitor 
te bevestigen. 

De Mini-in-One
De HP Mini-in-One is een 23.8” 
display welke ruimte biedt voor een 
HP Desktop Mini in de behuizing. Dit 
maakt dat iedere medewerker zonder 
laptop kan inloggen op de ingebouwde 
PC. Perfect voor werkplekken op 
openbare locaties of werkplekken waar 
meerdere medewerkers aan kunnen 
werken. Tevens biedt de Mini-in-One 
de mogelijkheid om een laptop via 
USB-A te docken. Door de ingebouwde 
KVM switch is het mogelijk om de 
aangesloten muis en toetsebord ook 
op de aangesloten laptop te gebruiken. 
Dit maakt dat de HP Mini-in-One een 
ideale flexplek kan bieden.

HP Solution Whitepaper De Moderne Zorgwerkplek 7



Hardware op maat 
Als onderdeel van de HP Cloud Zorgwerkplek zijn twee HP-apparaten opgenomen in 
de referentie-architectuur. Deze apparaten verschillen van elkaar in ‘form-factor’, de 
manier waarop een apparaat in verschillende scenario’s kan worden gebruikt. Zo zijn er 
scenario’s te bedenken waarbij tabletfunctionaliteit de overhand heeft ten opzichte van 
laptopfunctionaliteit. Draagbaarheid, het gebruik van touch en eventueel een pen 
kunnen voor deze medewerkers belangrijk zijn. Denk daarbij aan het gebruik van EPD/
ECD-applicaties met ondersteuning van touch- en penfunctionaliteit. Voorbeelden 
zijn zorgmedewerkers aan het bed, medewerkers die veel vergaderen of 
extramurale cliëntbezoekers. Een veelvoorkomende gebruikte form-factor is de  
‘detachable’: een tablet die los is te koppelen van een toetsenbord. Binnen 
het HP-portfolio wordt een dergelijk product geïdentificeerd als ‘x2’. 

Het tweede scenario betreft een apparaat voor 
medewerkers die meer afhankelijk kunnen zijn van 
het invoeren van data maar toch mobiel willen zijn. 
Tabletfunctionaliteit is minder belangrijk en meer een 
wens in plaats van een eis. Voorbeelden binnen de 
zorg zijn intramurale medewerkers, administratieve 
medewerkers en beleidsmakers.  
 
De veelvoorkomende form-factor voor deze 
scenario’s bij het gebruik van een cloudwerkplek is 
de ‘convertible’, een laptop waarvan het scherm ook 
kan worden dubbelgeklapt zodat het product ook 
functioneert als tablet of kan worden neergezet in 
een ‘tent’-modus voor het presenteren van content 
aan bijvoorbeeld cliënten of collega’s.

Binnen de referentie-architectuur van de 
HP Zorg Cloudwerkplek wordt gekozen voor 
HP Elite pc’s vanwege de volgende redenen:

Zeer licht, dun en 
draagbaar

4G LTE voor maximale 
connectiviteit

5 Year

Onderdelen minimaal 5 
jaar beschikbaar na einde 

verkoopdatum van de 
productgeneratie

Pro: Goed te beheren via Microsoft 
Windows Update for Business en 

driver/BIOS/firmware updates via door 
HP beschikbaar gestelde PowerShell 

scripts (voor gebruik in Intune of 
andere UEM toolset)

Hoge schermhelderheid 
voor gebruik in bijzondere 

lichtomstandigheden zoals 
zon- of kunstlicht

Aluminium behuizing voor 
premium design en hoge mate 

van recyclebaarheid

Onderhoudsvriendelijk en 
daarmee duurzaam in gebruik

Snelladen: 50% 
opladen in 30 minuten

Gezichtsherkenning voor het 
wachtwoordvrij inloggen

Standaard 3 jaar 
garantie

HP Elite x2

HP EliteBook x360
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3. 
Beveiliging op één

Databeveiliging is één van de topprioriteiten binnen de zorg. Een 
veelgebruikte optie is om de data binnen één locatie te houden door gebruik 
van client-virtualisatie. Op deze manier wordt een desktop of een applicatie 
gehost vanuit een datacenter en op afstand, via een veilige verbinding 
geopend op een apparaat van de medewerker. 

Op deze manier blijven de data in het 
datacenter en worden alleen beeldpunten naar 
het apparaat verzonden. Deze traditionele 
manier van databeveiliging werkt goed maar 
is geen vrijbrief om het daarbij te laten. 
Beveiliging van het apparaat zelf is cruciaal, er 
zijn momenteel namelijk legio voorbeelden van 
malware als ‘screen-scrapers’ of ‘keyloggers’ 
die data en inloggegevens kunnen stelen 
zonder dat de data op het apparaat staan. 

Daarnaast is de trend dat vanwege de 
toenemende mate van mobiliteit in de zorg 
het niet altijd even prettig werkt om altijd 
verbonden te moeten zijn met een virtuele 
omgeving of via een virtuele applicatie. De 
strategie van Microsoft over de moderne 
werkplek omarmt het gebruik van lokale 
applicaties en cloud data, als onderdeel van 
de primaire samenwerkingsmogelijkheden 
binnen de Office suite.

Beveiliging volgens HP en 
Microsoft-standaarden
Door gebruik te maken van de gecombineerde 
beveiligingsmogelijkheden van HP en 
Microsoft ontstaat de meest veilige en goed te 
beheren werkplekcombinatie. Waar Microsoft 
een sterk portfolio biedt op het gebied van 
cloud-app, e-mail, URL (Advanced Threat 
Protection) en virusbeveiliging (Defender) en 
het detecteren van vreemde situaties, voegt 
HP beveiligingsmaatregelen toe vanuit de 
diepste lagen van de hardware zelf. Zo kan 
HP vanuit een meegeleverde beveiligingschip 
op het moederbord van de laptop monitoren 
of Microsoft Windows Defender en de 
schijfencryptie nog werkt en waar nodig 
herstellen. 

Door gebruik te maken van een fysiek van 
het systeem gescheiden chip die de meest 
essentiële processen van het systeem 
controleert ontstaat een ketting van vertrouwen 
tot in de diepste lagen van de hardware. 
HP past deze methode toe op zowel de 
BIOS, de firmware, de chipset als ook de 
softwareprocessen in het OS. Dit maakt dat 
HP-systemen NIST800-193-compliant zijn. 
Deze Platform Firmware Resiliency Guidelines 
gaan over noodzakelijke technische richtlijnen 
van een systeem om deze te beschermen 
tegen, en het detecteren van ongewenste 
wijzigingen. Tevens dient een systeem volgens 
deze richtlijnen zichzelf op een snelle manier 
te kunnen herstellen. Zo zijn HP EliteBooks 
beschermd tegen UEFI Rootkit-malware zoals de 
in september 2018 gepubliceerde variant LoJax.

Naast de hardwarematige beveiliging worden 
HP Elite-systemen geleverd met twee uiterst 
intelligente tools die de beveiliging van het 
totale systeem significant verhogen:  

HP Sure Click en HP Sure Sense. HP Sure Click 
is een op Google Chrome, Internet Explorer of 
Firefox gebaseerde browser die ieder tabblad in 
een aparte virtual machine opent, gescheiden 
van het systeem. Zo is het onmogelijk voor 
malware om het systeem te infecteren, zelfs 
als de gebruiker zelf op een verkeerde link klikt. 
HP Sure Sense is een anti-malware scanner 
die lokaal draait op het systeem. Deze scanner 
is gebaseerd op jarenlange analyse van zeer 
grote volumes van data die zijn gevoed aan 
een AI. Deze op deep learning gebaseerde AI 
detecteert malware die nog niet bekend is met 
een ongekende snelheid van minder dan 1 
milliseconde en hoeft vanwege de ingebouwde 
intelligentie maar één keer in de drie maanden 
te worden geüpdatet. HP Sure Sense wordt net 
als Defender hardwarematig beveiligd door het 
systeem. Het wordt aangeraden om HP Sure 
Sense naast een op virusdefinities gebaseerde 
virusscanner, zoals Defender, te draaien. Het 
volledige HP Elite-portfolio is optioneel leverbaar 
met een ingebouwd privacyfilter genaamd 
HP Sure View. Dit in het display ingebouwde 
privacyfilter is door de eindgebruiker zelf in- en 
uit te schakelen. 
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HP Sure Run

Ingebouwde

Hardwarematige OS-
Procesbescherming

Virussen die OS-beschermings-
processen afsluiten zoals

H1N1

HP Sure Start

Ingebouwde

Zelfherstellende BIOS  
en pc-firmware

BIOS Rootkits zoals

LoJax

HP Sure Sense

Hardwarematig beschermde

Anti-Malware middels 
deep learning

Nog nooit eerder geziene

Malware

HP Sure View

Ingebouwd

Schakelbaar 
privacyfilter

Ongewenst meekijken via

Visual Hacking

HP Sure Recover

Ingebouwd

OS Imageherstel 
vanuit de Firmware

Wipe aanvallen zoals

NotPetya

HP Sure Click

Hardwarematig

Beveiligde browser

Web-gebaseerde of  
Office malware zoals

WannaCry

Beveiliging van HP

Hardwarematige bescherming tegen...
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4. 
Volledig lifecycle management
Het adequaat inrichten van de juiste 
dienstverlening bij de werkplekinrichting kan 
zorgen voor een besparing van kosten in elke 
fase van de levenscyclus van het apparaat. Dit 
heeft betrekking op alle fases, van planning 
en ontwerp tot configuratie en implementatie, 
evenals hardwareondersteuning en veilige 
milieuvriendelijke recycling.

• Pc Image Architect

• Image Build
• Image Load
• Dynamic Configuration
• Integration and Packaging
• Labeling and Tagging
• Custom System Setting

• Delivery Services
• Unpacking and Waste Removal
• Stock Express
• Installation and Ready Deploy

• Priority Support Access and Management
• HP TechPulse Proactive Management
• DaaS for Apple

• Deinstallation
• Sanitization
• Recycling
• Refresh
•  Buy Back

• Hardware Support Onsite Services
• Travel Support Services
• Defective Media Retention
• Post Warranty Services
• Tech Café Market Vending Machines / Lockers
• HP Tech Café Walk-up Center

A portfolio of services to 
simplify device lifecycle 

management

1

4

2

3

6

5
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Device-as-a-Service
Recent onderzoek wijst uit dat de afname van 
Device-as-a-service modellen zal toenemen 
met 60% in de komende jaren tot 20238. 
De voordelen zijn dan ook groot, ook voor 
zorgorganisaties. Device- as-a-Service neemt 
een groot deel uit handen van de IT-afdeling 
zodat die zich kan focussen op het verbeteren 
van de dienstverlening naar patiënten en 
cliënten. Met HP DaaS is het mogelijk om een 
door HP verzorgde totaaloplossing af te nemen 
voor een vast bedrag per werkplek per maand 
in één contract. Waar nodig zijn één of meerdere 
van bovenstaande dienstverleningsopties toe te 
voegen naar wens. 

Het HP DaaS-programma biedt real-time 
analyses, inzichten en proactief beheer middels 
HP Techpulse . Dit geeft het juiste overzicht om 
apparatuur en mensen optimaal in te zetten. 
Afhankelijk van het gekozen model beheert 
de zorgorganisatie, de IT-dienstverlener of HP 
deze omgeving met daarbij behorende taken. 

De meest voorkomende DaaS-afname in de 
zorg bestaat uit HP DaaS Standard, met: 

1. HP pc-hardware
2. HP Accessoires
3. HP Autopilot Services en/of Imaging
4. HP Support Services
5. HP Sanitization en Refresh Services

MarketsandMarkets 2018-2023, www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/pc-
as-a-service-market-155153641.html

HP Solution Whitepaper De Moderne Zorgwerkplek 12

8



Plannen voor HP Device as a Service (DaaS)
Apparaten HP zakelijke notebooks, desktop-pc's, workstations en gespecialiseerde apparaten

Hardwaresupport
Respons op locatie op de volgende werkdag

Behoud van defecte media

Proactief beheer  
met HP TechPulse

Implementering en invoering van diensten voor meerdere verkopers en besturingssystemen

Inventaris van hardware, software en BIOS

Statusincidenten en - rapporten voor apparatuur en besturingssystemen

Veiligheidsincidenten en -rapporten

Applicatie-incidenten en -rapporten

Rapporten over het gebruik van apparatuur en software

Voorspellende analyses voor Windows-, Android™- en Mac-apparaten

Rapport over Windows 10-compatibiliteit hardware upgrade

Incidentenbeheerrapport

Uniforme endpointbeheerdienst

Monitoring van analyses, incidenten en rapporten

Bescherming van data op verloren apparaten

Implementatie van beveiligingsconfiguratie en instellingen voor versleuteling

Proactief beheer door 
HP Service Experts

Initiëren van automatische vervanging van onderdelen

Beheer van upgrades, patches en instellingen van het Windows-besturingssysteem

Levering van veiligheidsincidentrapporten voor het apparaat

Oplossing van problemen met ondersteuning op afstand

Uitvoeren van driemaandelijkse beoordeling met de klant

Installatie van applicaties of catalogi van applicaties op apparaten met meerdere besturingssystemen

Veilige levering van wifi aan eindgebruikers

Implementatie van beleid voor whitelisting en blacklisting van mobiele applicaties

Opstelling en beheer van Windows Informatiebeleid

Bevorderen van consistente processen en consistent beleid voor alle Windows-, iOS-, Android™ en macOS-systemen

Standaard Uitgebreid Premium
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HP DaaS Rekenvoorbeeld

Onvoorspelbaar kostenverloop door 
bijkomende kosten voor support en onderhoud 

tijdens de levenscyclus van het product.

Verschil in totale som door gegarandeerde 
restwaarde die wordt meegenomen in DaaS 
prijs vanaf start contract.

Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4

Tijd

Totale kosten (€)

Vastgesteld en voorspelbaar bedrag per 
gebruiker per maand met mogelijkheid tot 

flexibiliteit (op- en afschalen). Benodigde 
dienstverlening is onderdeel van de prijs om 

ontzorging te garanderen.

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Aankoop (CAPEX)
HP DaaS (OPEX)
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Bijlage 1

Amaris Zorggroep Moderne 
Zorgwerkplekinrichting

Stappenplan

Amaris Zorggroep biedt thuiszorg, tijdelijk 
verblijf en woningen met zorg in de regio Gooi 
& Vechtstreek en Eemland. Amaris speelt met 
1300 medewerkers snel in op de veranderende 
zorgbehoefte van cliënten. 
In 2018 heeft Amaris op basis van 
een persona-onderzoek verschillende 
gebruikersprofielen opgesteld: intramuraal, 
extramuraal/ambulant en ondersteunende 
diensten. Door het opstellen van deze 
gebruikersprofielen is een werkplekoplossing 
samengesteld die voldoet aan de verschillende 
wensen en eisen van de medewerkers. 
De huidige situatie betrof een Citrix Client 
Virtualisatie-gebaseerde omgeving die aan het 
einde van de levenscyclus was aangekomen. 
De bestaande situatie was niet adequaat 
genoeg om de toenemende mate van mobiliteit 
te ondersteunen. Gebruikers ervoeren de 
omgeving als traag en inflexibel. Gekozen is 
voor een Microsoft Windows 10-gebaseerde 
werkplek met Office 365 E1/E3 om mobiel 
en remote werken goed te ondersteunen. 
Door het gebruik van Azure Active Directory 
in de cloud kunnen medewerkers overal via 
‘single sign-on’ inloggen en hun werkplek 
ongeacht locatie instellen en gebruiken. 
Het gebruikte ECD betreft de PinkRoccade 
MijnCaress-applicatie. Als hardwareplatform 

is gekozen voor een ‘convertible’ met 4g LTE 
als basisnotebook, een desktop-mini met 
monitoren voor de vaste werkplek en een 
tablet voor mobiele medewerkers. Door het 
gebruik van een monitor met ingebouwd 
docking station is het mogelijk om ieder 
apparaat met USB-C te docken voor het direct 
aansluiten van randapparatuur en het opladen 
van de notebook. Zo creëert Amaris in een 
handomdraai flexibele werkplekken zonder 
issues met kabels en adapters.
Een belangrijke manier om de efficiency 
te verhogen en kosten te besparen is 
om bovenstaande werkplekken onder te 
brengen in HP Device-as-a-Service. Binnen 
deze 36 maanden-durende dienst wordt de 
hardware afgenomen als een dienst waarbij 
hardwareondersteuning en totaalinzicht via 
HP TechPulse van de producten in het veld 
worden aangeboden voor een vast bedrag 
per gebruiker per maand. Door het inbouwen 
van flexibiliteit is het mogelijk om niet alleen 
snel bij te schakelen maar ook naar beneden 
te schakelen waarbij apparatuur kan worden 
geretourneerd. Zo ondersteunt HP DaaS 
Amaris met haar doelstelling om snel op 
veranderende behoeften in te spelen en wordt 
Amaris ontzien van de last van dure hardware 
op de balans van de organisatie.

Stap 2
Identificeer Cloudwerkers binnen  

het zorgdomein

Stap 1
Inventariseer en creëer 

gebruikersgroepen

Stap 3
Stel Beleidsregels en -configuraties  

op voor het cloudwerkerprofiel

Stap 6
Registreer Autopilot Hash Ids  

(of laat HP dit verzorgen)

Stap 8
Zorg voor een sublieme 
Out-of-Box Experience

Stap 9
Regel monitoring en  
proactief beheer in

Stap 4
Start met een pilotgroep, 

train en verbeter

Stap 5
Schaf hardware, software en  

HP services aan of neem af als een  
totale dienst in HP DaaS

Stap 7
Deploy beveiligingsinstellingen, 
applicaties en updates via het  

internet bij eerste inlog medewerker 
(geen local admin rechten)
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Bijlage 2

Voorbeeld HP 
Cloudwerkplek 
Referentie 
Architectuur

Niveau Invulling
Applicaties Zorg SaaS applicaties (ECD/EPD etc.)

Office 365 F1/E1/E3 (of Microsoft 365 varianten) applicaties met o.a. Outlook, Skype for Business en Teams

Hardware HP Elite x2 G4 (met PanzerGlass Protective Case) of HP EliteBook x360 830 G6

HP EliteDisplay E243d Dock monitor

HP USB-C Notebook Power Bank

Microsoft Windows 10 Pro of Enterprise (in S-mode)

Backend-infrastructuur Client Virtualisatieplatform: Citrix / VMware / Amazon / Microsoft RDS voor desktop- of applicatievirtualisatie

Azure Active Directory Premium P1/P2

Beheer Microsoft Intune of andere UEM provider

Windows Autopilot 

Windows Store for Business

Windows Update for Business

HP TechPulse Proactive Analytics Standard

HP Sure Recover

HP Client Management Script Library (HP CMSL)

Beveiliging Microsoft Advanced Threat Protection

Windows Store Apps

Windows Defender

HP Sure View gen3

HP Sure Start gen5

Services HP Asset Tag & Labeling Services

HP Custom BIOS Settings Services

HP Autopilot Load Services

HP Enterprise-Ready Image (Windows 10 Signature Image)

HP 3 jaar onsite service op de volgende werkdag
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