
Laat mensen thuiswerken 
met Chrome Enterprise
Zorg dat werknemers overal 
verbonden, productief en beveiligd zijn

De belangrijkste voordelen van Chrome Enterprise 
voor thuiswerkers

Chrome Enterprise is een modern, beveiligd platform dat 
thuiswerken mogelijk maakt, zodat werknemers overal 
productief kunnen blijven en het IT-team apparaten op 
afstand kan beheren.

Chrome-gids voor 
apparaatimplementatie

Dit is een gids voor IT-beheerders die 
Chrome-apparaten willen implementeren om 
mensen op afstand te laten werken. In deze 
gids komen de volgende onderwerpen aan bod:

Chrome-apparaten inschrijven.

De Google Beheerdersconsole 
gebruiken om Chrome-apparaten op 
afstand te beheren.

Belangrijke configuratie-instellingen 
voor cloudgebaseerd beleid en 
Chrome-apps.

Apparaat- en gebruikersbeleid instellen 
en implementeren voor je organisatie.

Je kunt de gids hier bekijken.

Beveiligd ontwerp

Chromebooks bevatten ingebouwde beveiliging om 
gebruikers te beschermen tegen externe dreigingen. 
Beveiligingspatches kunnen via wifi worden 
geïmplementeerd en het IT-team kan apparaten waar 
nodig op afstand uitschakelen.

Cloudbeheer

IT-beheerders kunnen apparaten en gebruikers overal 
beheren via de Google Beheerdersconsole. Ze kunnen 
gemakkelijk beleid afdwingen, apparaatinstellingen 
configureren, toegang geven tot VPN's en de installatie 
van Chrome-apps en -extensies afdwingen in de 
Chrome-browser en Chrome OS.

Gemakkelijke toegang tot apps

Medewerkers kunnen hun werk-apps openen via de 
Chrome-browser, de Managed Play Store of 
VDI-oplossingen. Chromebooks kunnen ook goed 
worden gecombineerd met G Suite en andere 
oplossingen voor productiviteit, samenwerking en 
conference calls.

Snelle implementatie

Bedrijven kunnen Chromebooks snel implementeren 
met cloudgebaseerde profielen die de beleidsregels, 
apps, instellingen en bookmarks van gebruikers 
downloaden. Er hoeft geen image te worden gemaakt.

Statistieken over thuiswerken

84% van de mensen werkt in 
virtuele teams.1

54% van de HR-leiders geeft aan 
dat slechte technologie de 
grootste barrière is om productief 
thuis te werken.2

1https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/other/workforce-flexibility-can-drive-greater-engagement-and-productivity.pdf
2https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/

https://support.google.com/chrome/a/answer/6149448
https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/other/workforce-flexibility-can-drive-greater-engagement-and-productivity.pdf
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/


Vijf tips om thuiswerkers productief en beveiligd te 
laten werken met Chrome Enterprise
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Configureer netwerkinstellingen om externe 
toegang toe te staan

Zorg dat voor apparaten de juiste beleidsregels zijn ingesteld 
voor wifi, ethernet en VPN-toegang (Virtual Private Network) 
voor apparaten. Je kunt bovendien certificaten toevoegen en 
beheren via de Google Beheerdersconsole. Meer informatie

Beveilig bedrijfsgegevens met de mogelijkheid om 
apparaten op afstand uit te schakelen 

Beheerders kunnen een Chrome-apparaat rechtstreeks vanuit de 
Google Beheerdersconsole uitschakelen als het gestolen of 
kwijt is. Je kunt zelfs een bericht weergeven om een vinder te 
laten weten waar die het apparaat kan terugbrengen. 
Meer informatie

Check de instellingen van Google Safe Browsing om 
werknemers en gegevens te beveiligen

Met Google Safe Browsing krijgen gebruikers een waarschuwing 
voordat ze een schadelijke site openen, wat kan helpen als 
mensen nietsvermoedend op een gevaarlijke link hebben geklikt.  
IT-beheerders kunnen deze instelling inschakelen en 
configureren via de Google Beheerdersconsole. Meer informatie

Los technische problemen op met Chrome Remote 
Desktop

Chromebooks zijn gemakkelijk in gebruik en zijn voorzien van de 
bekende Chrome-browser. Als gebruikers toch problemen 
ondervinden, kunnen IT-beheerders support op afstand bieden 
met Chrome Remote Desktop. Met deze functie kunnen 
IT-beheerders op afstand toegang krijgen tot het apparaat van 
een gebruiker en problemen snel oplossen. Meer informatie

Beheer de Chrome-browser via de cloud

Beheer Chrome-browsers op alle besturingssystemen via de 
Google Beheerdersconsole zodat je IT-team overal beleid kan 
toepassen. Hierdoor kan het IT-team zelf ook op verschillende 
locaties werken en zorg je ervoor dat browsers beveiligd zijn in 
zowel openbare als privénetwerken. Meer informatie

Andere bronnen om aan de slag te 
gaan:

● Online Chromebook-simulator met 
interactieve tutorials voor werknemers

● Vind een reseller om apparaten te 
kopen, implementatiesupport te krijgen 
of zero-touch enrollment toe te passen

● Installeer apps en extensies op 
beheerde Chrome-apparaten

● Bekijk meer beleid van Chrome voor 
gebruikers en browsers

● Bekijk meer informatie over Chrome 
Enterprise

De meeste werknemers nemen 
hun Chromebook 's avonds 
mee naar huis. Als ze door de 
weersomstandigheden of een 
noodsituatie niet naar kantoor 
kunnen komen, kan het werk 
toch doorgaan."

Paul Driscoll
Business Systems Manager, 
Third Bridge
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https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553?hl=en
https://support.google.com/chrome/a/answer/3523633?hl=en
https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289?hl=en
http://remotedesktop.google.com
https://support.google.com/chrome/a/answer/9116814?hl=en
https://partnerdash.google.com/apps/simulator/chromebook#?l=en
https://cloud.google.com/chrome-enterprise/chromebooks#section-11
https://support.google.com/chrome/a/answer/6306504?hl=en
https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289?hl=en&ref_topic=9027936
https://cloud.google.com/chrome-enterprise?hl=de%3Futm_source%3Dadwords

