
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 

PERSBERICHT  

 

Toshiba en IGEL sluiten partnership voor mobiele thin client 

oplossing  

 

Laptop gaat veel langer mee dankzij IGEL softwareoplossing 

 

 
Breukelen, 16 januari 2019 – Toshiba en IGEL gaan actief samenwerken voor levering van een mobiele 

werkplek in een veilige en duurzame thin client-omgeving. Met dit partnership krijgen organisaties de 

gelegenheid het IGEL’s op Linux gebaseerde besturingssysteem te laten draaien op Toshiba laptops in 

combinatie met beheer op afstand via de IGEL Universal Management Suite (UMS). Klanten profiteren met 

dit partnership van een mobiele oplossing die voor een langere periode in dezelfde configuratie 

beschikbaar is. En tegelijkertijd via het IGEL OS toegang geeft tot verschillende virtuele omgevingen van 

allerlei applicaties in een veilige Linux omgeving.  

Toshiba biedt met het partnership de meest geavanceerde en degelijke range zakelijke laptops voorzien van zowel 

WIFI als 4G/LTE netwerkfaciliteiten. IGEL levert het besturingssysteem. De combinatie zorgt voor een duurzame 

mobiele oplossing waarbij de gebruiker profiteert van stabiele en betrouwbare hardware in combinatie met de veilige 

gebruikersvriendelijke Linux-omgeving. 

“Dit partnership zorgt voor rust voor zowel de IT-beheerder als de gebruiker. Hardware hoeft niet langer regelmatig 

vervangen te worden. Toshiba staat in voor de betrouwbaarheid en degelijkheid van de apparatuur en IGEL biedt de 

softwaregedreven oplossing waarmee IT-beheerders makkelijk en veilig op afstand hun mobiele omgeving kunnen 

beheren,” vertelt Geert van de Laak, Sales Manager van Toshiba Client Solutions in de Benelux. 

“Onze samenwerking met Toshiba bevestigt de kracht van een softwaregedreven werkomgeving. Ervaring leert dat 

gebruikers al gauw vier jaar langer mee kunnen met hun mobiele apparatuur zonder afbreuk te doen aan de meest 

geavanceerde functionaliteit en ultiem gebruikersgemak. Dit kunnen we nu ook realiseren dankzij de gedegen kwaliteit 

van de Toshiba-apparatuur. Inmiddels zijn veel klanten, zoals gemeenten, al enthousiast aan de gang met deze 

duurzame en veilige mobiele oplossing,” concludeert Hans Vogel, Country Manager van IGEL Technology B.V. 

Toshiba biedt IGEL OS-gebruikers een uitgebreide hardwarekeuze bijvoorbeeld met diverse schermmaten van 13 tot 

15 inch. 

WEBSITE OPLOSSINGEN PRODUCTEN  
 

Over Toshiba Client Solutions 

Toshiba technologie en laptops zetten al meer dan dertig jaar de standaard op het vlak van innovatie, kwaliteit en 

http://www.igel.com/nl/
http://www.igel.com/nl/oplossingen.html
http://www.igel.com/nl/producten.html


betrouwbaarheid. Nu het meerderheidsbelang in handen is van Sharp Corporation, zet Toshiba Client Solutions Co. 

Ltd deze traditie voort waarbij onze klanten en partners vertrouwen op onze grote waarde en dienstverlening die 

bijdragen aan hun doelstellingen. 

Over IGEL Technology 

IGEL levert krachtige endpoint management software dat uitblinkt in eenvoud en volledig afgestemd is op grote 

organisaties. Onderdeel van het IGEL software portfolio is het IGEL OS™ besturingssysteem, Universal Desktop 

Converter™ (UDC), IGEL Cloud Gateway™ (ICG), IGEL UD Pocket ™(UDP) en de gratis Universal Management 

Suite™ (UMS). Deze oplossingen zorgen voor het veilig en kosteneffectief beheren van elk willekeurig X86 device 

ongeacht merk of type apparaat. IGEL geeft de hoogste garantie in de industrie met vijf jaar op de in Duitsland 

ontwikkelde gedegen thin, zero en all-in-one apparatuur plus aanvullend drie jaar end-of-life ondersteuning en 

beheerfunctionaliteit. Organisaties uit allerlei sectoren vertrouwen op IGEL’s effectieve beheer van willekeurige 

werkplekapparatuur waar zowel Windows als het IGEL besturingssysteem op draaien. Gecentraliseerd 

werkplekbeheer vanaf één dashboard interface. IGEL heeft kantoren over de hele wereld inclusief partnerships in 

meer dan 50 landen. Kijk op www.igel.com voor meer informatie. 
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