
Proxsys heeft de afgelopen jaren veel  
ervaring opgedaan met diverse modern 
workplace implementaties. Op basis hier
van hebben we een draaiboek ontwikkeld 
waarin we alle facetten van deze werkplek 
behandelen. Binnen Proxsys verstaan 
wij het volgende onder de term ‘modern 
workplace’: 

 
Een Modern Workplace, vanuit de  
Proxsys visie, is het geheel van  
Microsoft 365 diensten waarbij de  
gebruiker centraal staat. De gebruiker 
heeft hier één of meerdere apparaten  
om via de Office applicaties (zoals  
Outlook, Word, Teams) verbinding te  
maken naar de Microsoft cloud om  
data te raadplegen. Op basis van de  
afgestemde security & compliancy  
policies wordt dit toegestaan of  
geblokkeerd.  

We hebben de verschillende componenten 
van een modern workplace, die in een  
dergelijk project worden geconfigureerd  
en daarna in beheer van Proxys komen, 
gevisualiseerd. Zo zijn we bij elke update  
van de componenten up-2-date. 
 
Modern workplace gelaagde opbouw
Elke modern workplace wordt opgebouwd 
uit verschillende configuratielagen. Op basis 
van het aangeschafte profiel (entry, medium, 
large) wordt er samen met de klant een 
intake gedaan om te kijken of er afwijkingen 
op de basis sets nodig zijn.  

Laag 1: the basics
Als eerst worden de basis instellingen  
geconfigureerd. Denk hierbij aan de  
branding van de tenant met een logo van  
het bedrijf op de landingspagina. Maar ook 
een aantal standaard groepsdefinities, die 
bij elke klanttenant gelijk zijn. Dat is wel zo 
handig bij het beheer, dat er herkenbaar
heid is tussen de verschillende klanten en 
configuraties. De Windows update ringen 
en groepen worden hierbij ook aangemaakt 
zodat er een goed Windows 10 update-  
en upgradebeleid is gedefinieerd. De auto-
pilot profielen worden ook in deze stap 
geconfigureerd op basis van de in de offerte 
afgegeven Youse-profielen. Als laatste stap 
wordt de tenant opgenomen in het Proxsys 
Privilege Admin management systeem en 
worden de ‘break glass’ accounts en bij-
behoren alarmeringen ingeregeld. 

Een break glass account is een global admin 
account die van elke policy is uitgesloten 
en in een separate, extra beveiligde wacht
woordkluis bij Proxsys wordt opgeslagen.  
Dit account wordt alleen gebruikt wanneer er 
een calamiteit is door misconfiguratie of bij 
Microsoft. Als hiermee ingelogd wordt, gaat 
er een digitaal alarm af bij Proxsys. Regulier 
beheer gebeurt met het privilege access  
management (afgekort PAM) waar de tenant 
aan wordt gekoppeld. Dit PAM systeem geeft 
tijdelijk toegang aan een klant tenant voor 
een specifieke medewerker van Proxsys. 
Hiermee voorkomen we dat als er een  
account lekt, of medewerker uit dienst gaat, 
er mogelijk nog ingelogd kan worden.  
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Laag 2: Security baselines
Microsoft heeft in Endpoint Manager de mogelijkheid om de 
door Microsoft aanbevolen instellingen toe te passen op de  
tenant. Deze baseline wordt periodiek bijgewerkt en kan  
middels de endpoint manager portal worden bijgewerkt naar  
de nieuwste release. Het is niet zo dat Proxsys de baseline 
1op1 overneemt. Proxys past op basis van eigen ervaring 
de instellingen toe of sluit deze juist uit. Gezien het algemene 
instellingen zijn, zijn sommige instellingen te strikt of juist niet 
compleet voor de klanten die Proxsys in het algemeen bedient. 
 
Laag 3: Proxsys configuration profiles
Naast de security baselines zijn er nog meer Proxsys  
specifieke instellingen toe te passen. Deze instellingen zijn erg  
te vergelijken met Group Policies uit het Microsoft Domain.  
Deze instellingen worden gebundeld in kleine groepen, zodat 
ze flexibel toepasbaar zijn en bijgewerkt kunnen worden. Deze 
configuratie profielen hebben een gestandaardiseerde naam-
geving en komen dan ook terug in alle beheerde tenants t.b.v. 
herkenbaarheid en ook voor het beheerteam. Een aandachts
punt is dat, doordat de security baselines regulier worden bij-
gewerkt, er soms conflicterende instellingen kunnen ontstaan. 

Laag 4: Klant specifieke instellingen
Nu de basislagen zijn geconfigureerd, kunnen de klant speci
fieke instellingen worden toegepast. Denk aan wifi-instellingen, 
Sharepoint, Edge, achtergronden, etc. Ook hier worden de  
instellingen zoveel mogelijk gegroepeerd in kleine profielen zodat 
het duidelijk en overzichtelijk blijft.

Laag 5: Compliance Policies
In overleg met de klant wordt het nalevingsbeleid opgesteld. Dit 
beleid schrijft voor wanneer een device compliant wordt bevon
den indien men inlogt op één of meerdere 365 diensten. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn: minimaal Windows 10 versie XYZ of bitlocker 
moet aanstaan. Als het device niet aan de compliance regels 
voldoet, wordt het als noncompliant gemarkeerd. 
 
Laag 6: Conditional Access 
Als laatste stap worden de Conditional Access policies geconfi
gureerd. Dit wordt ook wel gezien als de firewall configuratie van 
de cloud. Waar je voorheen <2015 de firewall poorten open of 
dicht configureerde en ip-adressen op een ‘white-list’ toestond, 
is dat met een modern workplace (anytime, anywhere) niet meer 
van toepassing. De ‘security boundary’ is verplaatst naar welke 
user vanaf welk device, vanaf welke locatie toegang wil tot de 
data in een specifieke applicatie. Bij deze conditional access 
policies komen alle signalen bij elkaar. In overleg met de klant 
wordt besproken onder welke voorwaarden gebruikers wel of 
niet toegang verleend krijgen tot de data. 

Modern workplace as code
Al deze policies en settings die hetzelfde zijn voor alle klanten 
van Proxsys stellen we natuurlijk niet met de hand in. Proxsys 
werkt met een zogenaamde template tenant, die elk kwartaal 
wordt bijgewerkt. In deze template tenant zijn alle specifieke 
lagen geconfigureerd op basis van onze visie en ervaringen met 
de modern workplace. 
 
Als er een nieuwe klant moet worden geconfigureerd wordt er 
middels powershell een export gemaakt van de tenant. Deze 
export wordt opgeslagen in het zogenaamde JSON formaat. 
Vervolgens wordt deze JSON configuratie file geïmporteerd in 
de nieuwe tenant en vormt hiermee de basis voor de diverse 
lagen die consistent ingeregeld worden. Hiermee verhogen we 
de kwaliteit, dwingen we een strakke naamgeving af en zijn 
de tenants op een gelijke manier opgebouwd en daarmee ook 
semi-automatisch bij te werken.
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Third party
Naast endpoint manager zijn er nog een aantal ondersteunde 
softwarepakketten nodig om goede en volledige support te  
kunnen leveren. Deze software wordt middels Microsoft End
pointmanager op de laptops geïnstalleerd wanneer deze on
board worden via het autopilotproces.

Datto RMM
Op elke laptop in beheer van Proxsys wordt de tool Datto  
RMM uitgerold. Met deze tool kunnen we als Proxsys service 
eenvoudig meekijken om te helpen met eventuele computer-
problemen en vragen. Daarnaast is het mogelijk om met deze 
tool rapportages te draaien van alle klanten, wat bij endpoint 
manager complexer is. Dit is weer handig voor Proxsys om  
een helicopterview te houden over de status van alle systemen 
in het beheer. 

PrintIx
Microsoft heeft zelf nog geen volledig beheerde cloud oplossing 
voor printen. Bij grotere omgevingen (denk aan bijvoorbeeld  
10 locaties, 15 printers en 300 gebruikers) is het dan ook  
praktisch onmogelijk om handmatig of met diverse scripts  
printers toe te voegen. Ten behoeve van uniformiteit en herken
baarheid past Proxsys in alle gevallen, groot of klein, de PrintIX 
print oplossing toe. Via deze volledig in de Azure AD geïntegreer
de oplossing kan middels een client op de laptop remote per 
klanttenant de printerconfiguratie worden gemaakt en toegepast.  

Lastpass
Afhankelijk van het profiel, en omdat nog niet alle systemen 
volledig gefedereerd kunnen worden met de Azure AD, is een 
wachtwoordkluis de oplossing om veilig je wachtwoorden op te 
slaan. Proxsys is MSP reseller van Lastpass en integreert deze 
dan ook volledig met Azure AD.

Beheer & Support
Nadat de instellingen zijn toegepast op de tenant, komt het 
volgende proces in beeld. Geheel in eigen beheer ontwikkeld, 
is er een tool die dagelijks controleert of de tenant nog aan de 
Proxsys baselines voldoet en daarop rapporteert. Het is ook  
mogelijk om afwijkingen te accorderen (omdat dit zo is  
afgesproken met de klant). One-size-fits-all bestaat immers 
helaas niet. Dit proces wordt door het NOC- en SOC-team 
nauwlettend in de gaten gehouden. Indien er nieuwe Proxsys 
baselines uitkomen, of andere inzichten, dan zal er een nieuw 
versienummer worden toegepast.

 Proxsys Baseline testrapport
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Agile als w
ater: de klant is w

eer koning door m
oderne ICToplossingen

Proxsys heeft sinds het ontstaan in 2001 een missie: 
moderne ICT simpel inzetbaar maken voor jouw  
bedrijf. Wij verzorgen en beheren de gehele ICT tot in 
de kleinste details. Van beveiliging tot moderne werk-
plekken, van soepel lopende software tot duurzame 
hardware. Met de ‘alles-of-niets-ict’ zorgen wij ervoor 
dat jij je kunt focussen op dat wat je het beste doet: 
jouw bedrijf runnen.

Hoe gaan wij te werk? Als eerste brengen we jouw wensen 
en benodigdheden in kaart. Dit schalen we vervolgens  
naar een passend model voor jouw kantoorlocatie en de 
hoeveelheid medewerkers. Of je nu wil overstappen naar  
de cloud of op een veilige manier data wil omzetten naar  
inzichten: wij zorgen voor compleet en zorgeloos ICT 
beheer tegen een vast maandbedrag. 

Dat doen we natuurlijk niet alleen. Ons team bestaat uit 
ruim 70 collega’s waarvan de klantteams voor jou  
klaarstaan bij vragen of uitdagingen. Met onze partner
schappen zorgen wij ervoor dat we altijd de beste en meest 
recente oplossing kunnen bieden. Proxsys is onder meer 
ISO 27001 en 9001 gecertificeerd, HP Premier Partner, en 
beschikt over meerdere VMWare, Veaam en Microsoft Gold 
statussen.

Enthousiast geworden? Vraag meer informatie via  
info@proxsys.nl. 

Of denk je misschien dat je met jouw expertise ons team 
kunt versterken? Dan horen we graag van je! Stuur een mail 
naar hr@proxsys.nl of kijk op www.werkenbijproxsys.nl 
voor de meest recente vacatures.

Gold Datacenter
Gold Cloud Productivity
Gold Cloud Solutions


