Project VRC
Stage opdracht
Werkzaamheden:
• Test omgeving bouwen / infrastructuur
opbouwen.
• Configureren van meest recente (Server/Desktop/Applicatie) Virtualisatie platfomen.
• Zeer diepgaand onderzoek verrichten.
• High-end storage oplossingen testen.
• Login VSI installeren en hiermee testen
uitvoeren.
• Data borgen en analyseren.
• Schrijven aan de volgende nieuw whitepapers en publicaties.
Onderwerpen:
• Welke best practices zijn er voor VDI?
• Het onderzoeken van de verschillende
remoting protocollen.
• De impact van performance tuning.
• De impact van virusscanners.
• De impact van applicatievirtualisatie.
• Wat zijn de verschillen tussen de verschillende leveranciers?
Subopdracht:
• Het verder ontwikkelen en finetunen
van Login VSI.

Over Login Consultants:
Login Consultants is een onafhankelijke
internationale IT-dienstverlener gericht op End
User Computing. Met innovatieve en unieke
oplossingen helpen we onze klanten de juiste
balans te vinden tussen beheerbare IT en een
flexibele gebruikersomgeving.
Bij Login Consultants maken mensen het
verschil. Alleen met onze collega’s zijn we in
staat om door te groeien en een solide relatie
met onze klanten op te bouwen. Als Login’er
ben je zelfbewust, kritisch en veeleisend,
tegenover jezelf en jouw collega’s.

MEER WETEN?
GA NAAR: ‘WAAROM LOGIN CONSULTANTS?’
OP ONZE WEBSITE VOOR DE TIEN REDENEN WAAROM
LOGIN CONSULTANTS JOUW NIEUWE WERKGEVER
ZOU MOETEN WORDEN.

Over de stageopdracht Project VRC
Login Consultants biedt verschillende leuke stage mogelijkheden aan waaronder Project Virtuality Check (VRC).
Project VRC is een gezamenlijk en doorlopend research
venture met internationaal extreem veel aanzien. Het omvat
een fundamenteel performance onderzoek omtrent desktop
virtualisatie. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van een
door ons ontwikkeld product genaamd Login Virtual Session
Indexer (Login VSI).
Login VSI is een benchmarking tool voor het meten van de
performance van een (virtuele) omgeving. Er wordt gewerkt
met de allernieuwste technologieën uit ons vakgebied waarbij verschillende virtuele platvormen aan bod zullen komen.
Met regelmaat worden er onderzoeken verricht en vervolgens wordt daarover een whitepaper geschreven. Zowel
Microsoft, Citrix als VMware zijn hier erg enthousiast over
en houden het ook nauwlettend in de gaten.
De doelstelling van de stage is het schrijven van een
whitepaper, die internationaal gepubliceerd wordt. Het
perfomance onderzoek dient tegelijkertijd als business case.
Meer informatie over Project VRC is te vinden op:
www.projectvrc.com
Ons aanbod:
Een zelfstandige stage met een gepaste stagevergoeding
in een dynamische, jonge en informele werkomgeving
binnen een internationale organisatie met een open cultuur en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Uiteraard krijg je
daarbij voldoende de mogelijkheid om aan je persoonlijke
leerdoelen te werken. Bij Login Consultants wordt je als
stagiair volledig opgenomen in ons team en behandelen
wij jou ook als volwaardig collega. Dit betekent dat je net
zoals alle medewerkers mag deelnemen aan ons personeelsweekend, borrels en andere evenementen.
Ben jij ambitieus, creatief en ga jij een uitdaging niet
uit de weg? Dan investeren wij graag in jouw verdere
loopbaan.
Stuur je CV en motivatie naar:
Login Consultants Nederland BV
T.a.v. Anne-Roos de Joode | Recruiter
De Entree 11-13
1101 BH Amsterdam
Tel. +3120 342 0280
E-mail: a.dejoode@loginconsultants.nl

