
 

DYNABOOK NEEMT DEEL AAN IGEL READY PROGRAMME ALS 

TECHNOLOGY PARTNER VOOR ENDPOINT DEVICES 

 De Satellite Pro C40-H en L50-G zijn de eerste IGEL Ready-geverifieerde 

dynabook devices 

 Devices zijn gecertificeerd en klaar voor implementatie IGEL’s next-gen 

edge OS voor betere security en op afstand werken  

 Komende maanden zullen meer devices aan het programma worden 

toegevoegd 

 

10 februari 2021, Neuss, Duitsland – Dynabook Europe GmbH en IGEL kondigen vandaag 

aan dat dynabook deelneemt aan het IGEL Ready Programme als Technology partner voor 

endpoint devices. Dankzij de samenwerking is IGEL’s next-gen edge OS gevalideerd voor een 

aantal dynabook devices, waardoor deze profiteren van de geavanceerde security-oplossingen 

van IGEL.  

 

De Satellite Pro C40-H en Satellite Pro L50-G zijn de eerste dynabook devices die een IGEL 

Ready-certificatie ontvangen. Dankzij IGEL’s snelle en eenvoudige out-of-the-box OS 

profiteren eindgebruikers direct zodra het besturingssysteem op hun device draait. De 

dynabook devices zijn ook één van de eerste mobiele endpoint devices die gecertificeerd zijn 

als IGEL Ready, waardoor klanten van dynabook hun werknemers kosteneffectief, efficiënt en 

veilig kunnen laten thuiswerken.  

 

Organisaties die kiezen voor dynabook’s IGEL Ready-devices kunnen gebruikmaken van het 

volledige IGEL-ecosysteem dat bestaat uit meer dan 100 IGEL Ready-partners. De technologie 

van deze partners is volledig compatibel en klaar voor gebruik en integreert met dynabook 

devices via IGEL OS. Het Ready Programme biedt een ecosysteem waarin klanten geschikte 

devices, tools en applicaties kunnen vinden, verdeeld over verschillende categorieën. Klanten 

kunnen deze snel implementeren op hun virtuele desktop of cloud workspace. Vervolgens 

hebben ze veilig toegang vanaf ieder dynabook device dat is uitgerust met de software van 

IGEL. 

 

Klanten van dynabook die gebruikmaken van IGEL Ready-devices hebben de zekerheid dat 

IGEL OS soepel werkt op hun device en een hoogwaardige eindgebruikerservaring levert.  

 

“Door een IGEL Technology Partner te worden, bieden we onze klanten de mogelijkheid om 

te profiteren van de eenvoudige, veilige en kosteneffectieve implementatie van virtuele 

werkplekken - iets dat in deze tijd van thuiswerken steeds belangrijker wordt. Zeker in de 

sectoren die vragen om de meest robuuste vorm van endpoint security,” zegt Damian Jaume, 

President, Dynabook Europe. “We zijn trots op het feit dat de Satellite Pro C40-H en L50-G 

onderdeel zijn van het handjevol mobiele endpoint devices die tot nu toe gecertificeerd zijn 

als IGEL Ready. We kijken er dan ook naar uit om in de komende maanden nog meer devices 

beschikbaar te maken binnen het programma.” 

 

https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/
https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/


 

“We zijn verheugd dat we Dynabook Europe kunnen verwelkomen in het IGEL Ready 

Programma. Hiermee formaliseren we een langlopende samenwerking tussen de twee 

bedrijven,” zegt Divya Saggar, Senior Manager, IGEL Alliances bij IGEL. “De toekomst van 

enterprise computing ligt in de cloud. Dankzij het IGEL Ready Programme kunnen klanten van 

dynabook profiteren van de geavanceerde security van onze Edge OS. Tegelijkertijd 

beschikken ze over betrouwbare en frictieloze toegang tot een breed aanbod van tools, 

applicaties en diensten die cruciaal zijn om bedrijfscontinuïteit en -groei mogelijk te maken.” 

 

Ga voor meer informatie naar https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-

europe/   

 

De dynabook IGEL Ready devices zijn beschikbaar via geselecteerde channelpartners. Meer 

informatie is hier te vinden.  

 

-EINDE- 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen: 

Dynabook Europe Netherlands Branch  

Simon Bontje 

Tel. +31 (0)76 - 5438712  

simon.bontje@dynabook.com  

Wisse Kommunikatie 

Sebastiaan Scheepers 

Tel. +31 (0)26 443 1523 

dynabook@wisse-worldcom.nl 

 

Connect Online 

Bezoek onze website voor de nieuwste productdetails en -specificaties en ga naar 

onze blog voor aanvullende informatie. Volg ons daarnaast op LinkedIn en Twitter. 

 

Over Dynabook Inc. 

Voorheen opererend onder de naam Toshiba Client Solutions Co. Ltd, valt Dynabook Inc nu 

onder volledige eigenaarschap van Sharp Corporation. Met meer dan drie decennia aan 

ervaring op het gebied van uitmuntende engineering blijft Dynabook Inc producten en 

oplossingen van het hoogste niveau en de grootste kwaliteit ontwikkelen om partners en 

klanten te ondersteunen in het bereiken van hun doelen.  

 

Bezoek voor meer informatie be.dynabook.com/nl 

 

About IGEL 

IGEL provides the next-gen edge OS for cloud workspaces. The company’s world-leading 

software products include IGEL OS™, IGEL UD Pocket™ (UDP) and IGEL Universal Management 

Suite™ (UMS). These solutions comprise a more secure, manageable and cost-effective 

endpoint management and control platform across nearly any x86-64 device. Easily acquired 

via just two feature-rich software offerings, — Workspace Edition and Enterprise Management 

Pack — IGEL software presents outstanding value per investment. Additionally, IGEL’s German 

engineered endpoint solutions deliver the industry’s best hardware warranty (5 years), 

software maintenance (3 years after end of life) and management functionality. IGEL enables 

enterprises to save vast amounts of money by extending the useful life of their existing 

endpoint devices while precisely controlling all devices running IGEL OS from a single 
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dashboard interface. IGEL has offices worldwide and is represented by partners in over 50 

countries. For more information on IGEL, visit www.igel.com. 

 

IGEL on Social Media 

Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology 

Facebook: www.facebook.com/igel.technology 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology 

YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV  

IGEL Community: www.igel.com/community  
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