
 

 

Systeembeheerders beter af met  de Toshiba Mobile Zero Client 

 

Breda, 27  juli 2017 – Morgen is het de jaarlijkse dag van systeembeheerders waarop Toshiba hen laat zien 

dat de inzet van nieuwe Toshiba Mobile Zero Client (TMZC) het verschil maakt tussen een vrije dag nemen of 

overwerken. Deze mobiele computer die het landschap van werkplekapparatuur vernieuwt, ontzorgt 

systeembeheerders omdat beheer volledig op afstand vanuit een centraal punt mogelijk is. Ook de veiligheid 

van data staat volledig onder regie van de systeembeheerder omdat gebruikers zelf geen gegevens, 

(besturings)software of andere data op de Zero Client kunnen opslaan. Daarmee sluit de Toshiba Mobile Zero 

Client ook volledig aan op de eisen van de nieuwe   GDPR wet- en regelgeving voor data- en 

privacybescherming. 

 

“Systeembeheerders hebben grote zorgen over de veiligheid van mobiele apparatuur van hun medewerkers. 

Met de Toshiba Mobile Zero Client behoren die zorgen tot het verleden.. De TMZC beschermt tegen 

cyberaanvallen zoals de gijzelsoftware die veel organisaties heeft getroffen de laatste tijd”, zegt Ronald Ravel, 

Country Manager van Toshiba Information Systems Benelux. 

 

Systeembeheerders ontlast 

De TMZC is beter op afstand te monitoren dan thin clients, laptops en smartphones. Dat verhoogt de 

beheerbaarheid voor de IT-afdeling én het gemak voor eindgebruikers. Deze innovatieve oplossing voor 

virtueel werken, maakt gebruik van standaard laptops die geen lokaal besturingssysteem of eigen harddisk 

nodig hebben zodat data altijd op een goed beveiligde centrale plek staat. Laptopgebruik buiten 

kantoormuren kent een aantal risico’s zoals verlies van apparatuur en werken via onveilige Wifi-netwerken. 

Met de TMZC zijn deze risico’s beter te beheersen. Bij diefstal, vermissing, of hacken is er dus op het 

apparaat niks meer terug te vinden van privacygevoelige en vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens. 

Systeembeheerders hoeven daarmee alleen hun eigen Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) te monitoren. 

Voor hen is de TMZC dan ook een uitkomst. 

 

Tegelijkertijd biedt de TMZC wel alle mogelijkheden van moderne laptops, zoals werken met een docking 

station, een compact, robuust en mobiel apparaat met een zeer lange accuduur. De Toshiba Mobile Zero 

Client is mobiel, in tegenstelling tot de meeste traditionele thin clients, en ondersteunt alle belangrijke VDI-

oplossingen, waaronder Citrix en VMware. Voor implementatie hoeft niets aan bestaande servers en VDI 

omgeving veranderd te worden. Beheer en bijwerken op afstand betekent lagere installatiekosten voor 

systeembeheerders. Investeringen worden bovendien sneller terugverdiend. 

 

Boot Control-authenticatie 

Kwetsbare informatie, zoals inloggegevens en wachtwoorden die nodig zijn voor toegang tot 

bedrijfskritische data, staan niet op de laptop zelf. Dankzij geavanceerde Boot Control-authenticatie, 

kunnen verloren en gestolen laptops niet meer gebruikt worden. Medewerkers slaan bovendien hun data 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
http://www.toshiba.nl/generic/Toshiba-mobile-zero-client/
http://www.toshiba.nl/accessories/laptops/docking/universal-docking/pa5281e-1prp/
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direct op in de cloud, of op de bedrijfsservers en ook de software die ze nodig hebben staat op deze 

servers, zodat systeembeheerders altijd de belangrijkste bedrijfsapplicaties kunnen beschermen met de 

laatste beveiligingsupdates, zonder de laptops fysiek in huis te hebben.  

 

Over Toshiba 

Toshiba Corporation, een Fortune Global 500-bedrijf, levert toonaangevende oplossingen in de vorm van 

geavanceerde elektronische en elektrische producten en systemen in vijf strategische businessdomeinen: 

Energy & Infrastructure, Community Solutions, Healthcare Systems & Services, Electronic Devices & 

Components en Lifestyle Products & Services. Op basis van het commitment van de Toshiba Group, 

‘Committed to People, Committed to the Future’, bevordert Toshiba wereldwijd activiteiten die groei door 

creativiteit en innovatie helpen waarborgen en bijdragen bij aan de totstandkoming van een wereld waarin 

mensen overal onder veilige en comfortabele omstandigheden leven. 

 

Toshiba, in 1875 opgericht in Tokio, is vandaag de dag de spil in een mondiaal netwerk van meer dan 580 

bedrijven en 199.000 werknemers en een jaaromzet van ruim 6,6 triljoen yen (55 miljard US dollar). 

 

Meer informatie over Toshiba is te vinden op: www.toshiba.nl. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Voor meer informatie, specificaties of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met onderstaande 

contactpersonen:  

 

Toshiba Information Systems Benelux  

Simon Bontje 

Tel. +31 (0)76 - 5438712  

simon.bontje@toshiba.nl 

The Communication Force 

Jolanda Peek  

Tel. +31 (0)23 56 56 852 

jolanda@communicationforce.com 

 

Alle in dit persbericht vermelde handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaar. De informatie 

in dit persbericht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toshiba Information Systems 

Benelux kan er echter niet voor instaan dat deze informatie juist en/of volledig is. Aan de inhoud van het 

persbericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 

Indien u niet langer persberichten wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@communicationforce.com. 
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