
CloudPortal
Het Self Service portaal voor uw cloud omgeving

Gebruikers van het ICT Concept cloud platform krijgen toegang tot een 
eigen Self Service portaal voor hun cloud omgeving: het ICT Concept 
CloudPortal. Via het CloudPortal krijgt u meer inzicht in uw cloud om-
geving.

Zelf aan de knoppen zitten
Zo bieden we u, middels onder andere een dashboard, meer controle en 
grip op hoe uw cloud omgeving wordt gebruikt, welke gebruikers er actief 
zijn en welke beheeractiviteiten er door ICT Concept worden uitgevoerd. 

Ook kunt u een aantal laagdrempelige beheertaken zelf uitvoeren, zoals 
het aanmaken van nieuwe tokens voor de Authenticator App en wacht-
woorden resetten. Dit scheelt u tijd in het contact met onze Servicedesk, 
omdat u deze handelingen nu zelf direct kunt uitvoeren. Uiteraard kunt u 
altijd onze Servicedesk blijven inschakelen als u hulp nodig heeft.

Toegang tot het CloudPortal
Niet iedere medewerker van uw kantoor kan en moet toegang hebben tot 
het CloudPortal. Enkel medewerkers die hiertoe de juiste rechten hebben 
kunnen inloggen op het systeem. U kunt via onze Servicedesk regelen 
welke medewerker(s) van uw organisatie toegang hebben tot het portaal. 
Zij zullen bij ingebruikname van het portaal van ons een korte introductie 
krijgen met uitleg van de belangrijkste functionaliteiten.

Inzicht en grip
Een belangrijk onderdeel van het CloudPortal zijn de rapportages. In het 
CloudPortal kunt u bijvoorbeeld inzien hoeveel gebruikers er actief zijn, 
informatie krijgen over de laatste performance testen, back-up informatie 
nakijken, en rechtenoverzichten en audit logs opvragen. Met deze rappor-
tages krijgt u een snel inzicht in de werking en inrichting van het platform, 
en of er niet bijvoorbeeld teveel of te weinig gebruikersaccounts in gebruik 
zijn.

Alles voor elkaar!
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• Gebruiksstatistieken van de omgeving (accounttypen, 
top 15 e-mailboxen, RDP-clients);

• Supportinformatie (binnen en buiten werktijd);

• Back-up informatie over de server(s);

• Onze uitgevoerde beheeracties op uw cloud omgeving;

• Gebruikersoverzicht inclusief alle relevante informatie;

• Mogelijkheid tot wachtwoorden resetten;

• Authenticator App tokens aanmaken en verwijderen;

• Rechtenoverzicht van groepen en accounts;

• Serverinformatie (OS, CPU, geheugen en opslag info);

• De laatst uitgevoerde performancetests op uw omge-
ving;

• Auditlogs (in- en uit uitlog activiteiten, lock en unlock 
acties);

• Mappenstructuur met bijhorende rechten tot twee 
niveau’s diep inzien.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het CloudPortal? Neem contact op met uw 
Business Advisor, e-mail  info@ict-concept.nl of bel 088-0028480

De belangrijkste functies op een rij:


