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Het sociaal intranet is de start van ieders werkdag, maar ook gedurende de dag is het de centrale 
plek waar medewerkers naar terug kunnen komen om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Je 
kan er immers alle informatie vinden zoals nieuws, protocollen en collega’s. Wanneer een sociaal 
intranet ook als portaal wordt ingezet, is ook de toegankelijkheid tot bestaande (legacy desktop) 
applicaties heel relevant. Met een sociaal intranet verdwijnt tenslotte niet alle bedrijfssoftware die 
voorheen werd gebruikt zoals het CRM, agendabeheer, planning, HRM en cliëntbeheer. Vooral in 
grote organisatie is het heel gebruikelijk om vele verschillende applicaties te gebruiken. Zodra je 
overstapt op een sociaal intranet, wil je wel dat deze applicaties net zo en liefst nóg toegankelijker 
worden. 

De toegankelijkheid van het intranet is minstens zo belangrijk als de technische functionaliteit. Een 
uitdaging ligt hier bij de aansluiting van bestaande applicaties (legacy desktop applicaties) in de 
nieuwe omgeving. Wij gaan in deze whitepaper wat dieper in op een aantal zaken die we bij klanten 
veel tegenkomen omtrent de toegankelijkheid van (legacy desktop) applicaties. 

Hoe verhogen wij de toegankelijkheid 
van legacy desktop applicaties? 
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Terwijl een simpele link naar een legacy desktop applicatie een makkelijke oplossing lijkt, zit er toch nog een 
uitdaging aan vast wat betreft toegankelijkheid. Vaak is bij het openen van legacy applicaties het starten 
van een extern bureaublad nodig, wat veel tijd vereist en waardoor de toegankelijkheid in het geding komt. 
Bij a&m impact lossen we dit op door dergelijke applicaties direct vanuit de browser te openen. Ook bieden 
wij bijbehorende iconen of tegels (bij mobiele devices) aan in het nieuwe medewerkersportaal om het 
overzichtelijk te houden.  

Ons sociaal intranet biedt een medewerkersportaal van waaruit de toegang tot applicaties in één duidelijk 
overzicht geregeld is. In principe hebben alle applicaties (plan- en rooster software, kwaliteitshandboeken, 
declaratieformulieren etc.) in dat portaal een eigen icoon of tegel. Het openen van die applicaties via de browser 
scheelt veel qua snelheid en is daardoor een stuk toegankelijker. Die toegankelijkheid neemt ook toe doordat 
er door deze oplossing veilige (trusted) verbindingen tot stand worden gebracht met mobiele devices als 
smartphones en tablets. Medewerkers zijn voor het gebruik van hun volledige medewerkersportaal dus niet aan 
een desktopcomputer gebonden. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen applicaties op basis van geschiktheid 
voor mobiele browsers. De applicaties die op een mobiele telefoon of tablet niet goed werken, worden dan ook niet 
getoond. 

1.   Drempels verlagen

2.   Combinatie sociaal intranet 
met medewerkersportaal
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Een van de grootste frustraties van veel medewerkers is het herhaaldelijk moeten inloggen op alle verschillende 
applicaties die binnen de organisatie worden gebruikt. Het kost veel tijd én ergernis als bijvoorbeeld wachtwoorden 
niet worden onthouden. Door de koppeling te maken met verschillende identity providers, maakt a&m impact het 
mogelijk om met één keer inloggen alle applicaties te benaderen. Zo worden ook deze systemen een stuk snelle te 
bereiken en daardoor ook automatisch toegankelijker. 

De toegang tot het applicatielandschap is bij het sociaal intranet van a&m impact goed en vooral praktisch geregeld. 
Verdere invulling daarvan bestaat uit het regelen van de toegang per individuele medewerker. Meestal is het zo 
dat er in de Active Directory rechten voor de applicaties worden toegekend aan medewerkers. Hiermee staat het 
sociaal intranet ook toe dat er per medewerker wordt bepaald welke applicaties wel en niet getoond worden. Ook dit 
verhoogt het praktische gemak.

4.  Maar één keer inloggen

3.   Op maat voor elke medewerker
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In deze whitepaper hebben we de belangrijkste voordelen van direct toegang tot je legacy desktop applicaties voor 
je uiteengezet. Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen of wil je dat gemak nou zelf ook ervaren iedere 
keer dat je het sociaal intranet opent aan het begin van je werkdag? Neem contact met ons op, dan kunnen we je 
alles vertellen en laten zien met een vrijblijvende demo. 
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