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De zin en onzin van werken in de cloud
De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in 

ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer ook van kunt profiteren? 

Hoewel ons land in de top 5 staat van EU-landen die het meest gebruik maken 

van cloud computing, bestaan er over het werken in de cloud nog steeds veel 

misvattingen. In deze whitepaper laten we u zien dat het werken in de cloud  

geen bedreiging is, maar juist een  kans.
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Kans

On-premise software wordt lokaal geïnstalleerd en draait op de servers binnen uw 

organisatie. De geruchten dat de cloud minder veilig zou zijn, zijn niet gebaseerd op cijfers 

maar meer op een gevoel. Er wordt gedacht dat de cloud onveilig is omdat er bedrijfskritische 

informatie moet worden opgeslagen, zonder precies te weten waar dat gebeurt en wie kan 

meekijken. En stel uzelf de vraag. Bent u zelf in staat om uw lokale systeem veiliger in te 

regelen dan bijvoorbeeld Microsoft? Het antwoord is waarschijnlijk nee. En al denkt u dat u uw 

data wel veilig heeft opgeslagen, dan nog blijkt dat veel bedrijven regelmatig gehackt worden 

zonder dat ze dit zelf in de gaten hebben. 

De statistieken wijzen uit dat ook het mkb steeds vaker slachtoffer is van cybercriminaliteit. 

Dit stelt hogere en complexere eisen aan de beveiliging van data. Daarom kiezen ook kleinere 

bedrijven steeds vaker voor een cloudleverancier om verzekerd te zijn van professionele 

security. Door gebruik te maken van betrouwbare clouddiensten, wordt uw data opgeslagen 

in een gecertificeerd datacenter met hoogwaardige beveiliging en databescherming. Zo bent 

u ervan verzekerd dat cybercriminelen geen toegang hebben tot uw waardevolle data. 

Cloud is veiliger dan on-premise software

Er wordt vaak gedacht dat cloud minder veilig 

zou zijn dan on-premise software. Maar juist het 

tegenovergestelde is waar.
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#2

Altijd en overal efficiënter (samen)werken 

In veel organisaties heeft iedere medewerker een vaste 

werkplek en werktijden. Medewerkers worden geacht 

om naar kantoor te komen voor een vergadering 

en bestanden moeten lokaal binnen de organisatie 

opgeslagen worden. Houdt de medewerker zich niet 

aan deze afspraken, dan wordt hij/zij direct gebeld 

voor uitleg. 

Zomaar enkele voorbeelden uit de praktijk van hoe het er vandaag de dag nog bij veel 

bedrijven aan toe gaat. Wanneer u echter kiest voor de juiste cloudoplossingen, krijgt uw 

bedrijf tools in handen die in sterke mate kunnen bijdragen aan efficiënter werken en het 

verhogen van de productiviteit. Dit kan u veel voordelen opleveren:

  Vanaf elke locatie toegang tot e-mail, contactpersonen en gedeelde agenda’s. 

Nu kunt u werken waar het u het beste uitkomt.

  Waar uw medewerkers ook zijn, ze kunnen vanaf vrijwel iedere apparaat werken  

met de meest up-to-date versies van bedrijfsbestanden. Online én offline.

  Samenwerken wordt nog gemakkelijker. Bestanden kunnen met verschillende 

apparaten worden geopend en documenten kunnen tegelijkertijd door meerdere 

mensen worden bewerkt.

  U kunt nog effectiever vergaderen omdat uw collega’s of klantrelaties vanaf vrijwel 

iedere locatie kunnen deelnemen.

  U kunt vanaf al uw favoriete apparaten veilig werken, zonder dat uw bedrijfsdata 

gevaar loopt. Met de juiste clouddiensten kunt u zowel de bedrijfsapparaten als 

eventuele privé-apparaten van uw medewerkers beheren en beveiligen.  U krijgt dan 

een melding als iemand onrechtmatig toegang probeert te krijgen tot uw netwerk en 

u kunt het versturen van gevoelige informatie van en naar alle apparaten beveiligen. 

Serieuze investeringen zijn hiervoor niet nodig; Microsoft EMS is bijvoorbeeld 

beschikbaar voor elk type organisatie.
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Verander je kapitale kosten naar 
operationele kosten per maand

De overgang naar de cloud wordt vaak als duur 

afgeschilderd. Maar cloud levert juist diverse voordelen 

op voor de financiële situatie van uw bedrijf. Vaak kunt 

u er zelfs geld mee besparen.

Zomaar enkele voorbeelden uit de praktijk van hoe het er vandaag de dag nog bij veel 

bedrijven aan toe gaat. Wanneer u echter kiest voor de juiste cloudoplossingen, krijgt uw 

bedrijf tools in handen die in sterke mate kunnen bijdragen aan efficiënter werken en het 

verhogen van de productiviteit. Dit kan u veel voordelen opleveren:

   U kunt clouddiensten gemakkelijk op- en afschalen, waardoor u alleen betaalt voor wat 

u ook écht nodig heeft. Handig wanneer u bijvoorbeeld werkt met een variabel aantal 

medewerkers. Zo betaalt u nooit meer te veel voor onbenutte IT-resources.

  U hoeft niet in één keer fors te investeren in de aanschaf en implementatie van nieuwe 

hard- en software. De kosten worden verspreid over een langere periode en zijn een 

stuk voorspelbaarder. Zo kunt u uw IT-budget veel effectiever inzetten.

  Doordat u geen servers meer op uw locatie heeft staan, bent u ook geen kosten meer 

kwijt voor stroom, koeling en onderhoud indien er iets met uw hardware gebeurt.  

Meer informatie
Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de kansen die cloud voor uw 

organisatie kan bieden. Wilt u weten of cloud ook bij uw organisatie past? Neem 

dan contact met ons op.
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