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10 mythes over de overstap naar de cloud
:DWEHGULMYHQHFKWPRHWHQZHWHQRYHUHHQPLJUDWLHQDDU0LFURVRIW2IÀFH
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10 mythes over de overstap naar de cloud

De meeste bedrijven die kiezen voor een overstap naar de cloud doen dit
RPGDW]HYDQPHQLQJ]LMQGDWGHFORXGRQPLVEDDULVYRRUGHÁH[LELOLWHLWYDQ
hun bedrijf en omdat er kostenbesparingen mogelijk zijn.
Maar hoe weet je of de cloud aan al je behoeften voldoet?
$OVMRXZEHGULMI0LFURVRIW2IÀFHRYHUZHHJWDOVHHQHHUVWHVWDSELM
het overzetten van applicaties naar gehoste oplossingen, ben je mogelijk
vergelijkbare inconsistenties tegengekomen tijdens je onderzoek, waardoor
KHWPRHLOLMNLVRPIHLWHQYDQÀFWLHWHVFKHLGHQ

(HQEHNHQGHPLVYDWWLQJRYHU2IÀFHELMYRRUEHHOG
LVGDWKHWDOOHHQHHQYHUVLHYDQ2IÀFHLVGLH
toegankelijk is vanuit een browser.
Om je te helpen bij je overstap naar de cloud, bespreken we in dit
GRFXPHQWGHEHODQJULMNVWHPLVYHUVWDQGHQRYHU2IÀFH$OVMH
RYHUZHHJWRP2IÀFHWHNLH]HQDOVGHVWXZHQGHNUDFKWYRRUMH
organisatie, is het belangrijk dat je bekend bent met de feiten. Jouw
bedrijf is ervan afhankelijk.
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Mythes

1

2IÀFHEHVWDDWXLW2IÀFHSURJUDPPD VLQGHFORXGHQLNNDQKHWDOOHHQRQOLQHJHEUXLNHQ

2

Als we onze gegevens overbrengen naar de cloud, hebben we geen controle meer over onze
technologie.



*HJHYHQVRQSUHPLVHVEHZDUHQLVYHLOLJHUGDQLQGHFORXG

4

Ik moet alles overbrengen naar de cloud; het is alles of niets.



Cloudmigratie is te hoog gegrepen voor mijn bedrijf.



Bedrijfsspionnen, cyberdieven en overheden hebben toegang tot mijn gegevens als deze in de
cloud zijn opgeslagen.

7

Ik moet allemaal nieuwe tools leren om SharePoint Online te beheren.

8

Skype en Skype voor Bedrijven zijn hetzelfde.

9

(PDLOLVQHW]RODVWLJLQGHFORXG

10

,NNULMJSUREOHPHQPHWPLMQNULWLHNHEHGULMIVDSSOLFDWLHVGRRUDOGLHXSGDWHVYDQ2IÀFH
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MYTHE 1

FEIT

2IÀFHEHVWDDWXLW2IÀFH
SURJUDPPD VLQGHFORXG
HQLNNDQKHWDOOHHQRQOLQH
JHEUXLNHQ

2IÀFHLVGH2IÀFHGLHMHDONHQWSOXVSURGXFWLYLWHLWVSURJUDPPD·V
GLHMHKHOSHQRPHIÀFLsQWHUWHZHUNHQ
2IÀFHLVGH2IÀFHGLHMHDONHQWSOXV
productiviteitsprogramma’s die je helpen om
HIÀFLsQWHUWHZHUNHQ+HWPDDNWQLHWXLWRIMHDFKWHU
je bureau zit of onderweg bent. Je beschikt over de
programma’s om optimaal werk te leveren, overal
en altijd, vanaf jouw favoriete devices. Aangezien
2IÀFHHHQFORXGRSORVVLQJLVEOLMYHQGH]H
SURJUDPPD VXSWRGDWH]LMQ]HHHQYRXGLJWH
gebruiken en beheren, en zijn ze altijd beschikbaar.
2IÀFHRPYDWGH]HYRRU]LHQLQJHQ

• SharePoint Online en OneDrive voor Bedrijven

•

•
•

•

•

YRRUVDPHQZHUNLQJZHEVLWHVZRUNÁRZVHQ
bestanden synchroniseren en delen binnen
de gehele onderneming (beschikbaar met alle
abonnementen)
Skype voor Bedrijven voor spraak, chatberichten,
vergaderingen en aanwezigheid (beschikbaar
PHWDOOH(QWHUSULVHDERQQHPHQWHQ
Yammer voor sociale samenwerking (beschikbaar
PHWDOOH(QWHUSULVHDERQQHPHQWHQ
3671YHUJDGHULQJHQ 3XEOLF6ZLWFKHG
Telephony Network) om vanaf elke locatie in te
EHOOHQELM6N\SHYHUJDGHULQJHQ EHVFKLNEDDU
PHWKHWDERQQHPHQW(QWHUSULVH(
Geavanceerde analyse, met Power BI en Delve
$QDO\VH EHVFKLNEDDUPHWDOOH(QWHUSULVH
abonnementen)
Geavanceerde beveiliging, met Advanced Threat
3URWHFWLRQHQ&XVWRPHU/RFNER[
EHVFKLNEDDUPHWKHWDERQQHPHQW(QWHUSULVH(

%LMYHHO2IÀFHDERQQHPHQWHQNXQMHYROOHGLJH
YHUVLHVYDQGHQLHXZVWH2IÀFHDSSOLFDWLHV
LQVWDOOHUHQRSMHGHYLFHV]RGDWMHRRNRIÁLQHLQ
:RUG([FHO3RZHU3RLQWHQ2XWORRNNXQWZHUNHQ
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MYTHE 2

FEIT

$OVZHRQ]HJHJHYHQV
RYHUEUHQJHQQDDUGHFORXG
KHEEHQZHJHHQFRQWUROH
PHHURYHURQ]HWHFKQRORJLH

-HKHEWQRJVWHHGVGHYROOHGLJHFRQWUROHRYHUWHFKQRORJLH
PDDUMH,7DIGHOLQJKRHIW]LFKJHHQ]RUJHQWHPDNHQRYHU
FRQVWDQWHXSGDWHV
Als je overstapt naar de cloud, hoeft er veel minder tijd
te worden besteed aan het onderhoud van hardware
en het upgraden van software. Een bijkomend
voordeel is dat je je ook geen zorgen meer hoeft te
PDNHQRYHUGH]HDVSHFWHQ-RXZ,7WHDPNDQ]LFK
volledig richten op het verbeteren van de technologie
binnen de organisatie en hoeft niet meer op te treden
als een veredelde reparatieservice. Bovendien komt
er meer tijd beschikbaar om de bedrijfsvoering te
verbeteren en nieuwe initiatieven te starten.
In plaats van een steeds groter deel van je budget
WHVSHQGHUHQDDQVHUYHUVYRRUHPDLORSVODJHQ
workloads, kun je strategisch denken en business
PDQDJHUVYHHOÁH[LEHOHURQGHUVWHXQHQHQVQHO
tegemoet komen aan hun behoeften.
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FEIT

'DWDRQSUHPLVHVEHZDUHQLV
YHLOLJHUGDQLQGHFORXG

%HYHLOLJLQJHQXSWLPH]LMQVWDQGDDUGLQEHJUHSHQLQ
2IÀFHLQGHFORXG
´+HWZRUGWVWHHGVGXLGHOLMNHUGDWRQSUHPLVHV
systemen niet noodzakelijkerwijs veiliger zijn
dan in de cloud”, aldus Mark Anderson, oprichter
van het INVNT/IP Global Consortium, een groep
YDQRYHUKHGHQHQYHLOLJKHLGVH[SHUWVGLH]LFK
bezighouden met het groeiende probleem van
cyberdiefstal. “Veel bedrijven worden regelmatig
gehackt en hebben dit niet eens door”, vervolgt
Anderson.
Zelfs als er sprake is van een beveiligingsteam dat
meegroeit met het bedrijf, komt het maar zelden
voor dat bedrijven een team kunnen inrichten
dat groot genoeg is om iedere dag opnieuw
bescherming bieden tegen de misschien wel
honderden waarschuwingen die zich kunnen
YRRUGRHQ$OVXRYHUVWDSWQDDU2IÀFHWUHGHQ
wij op als een uitbreiding van uw beveiligingsteam.
Datacenters van Microsoft zijn voorbereid om de
groei van uw bedrijf op te vangen.
Om ervoor te zorgen dat de beveiliging
YDQ2IÀFHWRRQDDQJHYHQGEOLMIWELQQHQ
de industrienormen, gebruikt ons speciale
beveiligingsteam een gevarieerd aanbod van
processen, waaronder de Security Development
Lifecycle, beperking van dataverkeer, en het
voorkomen, detecteren en afhandelen van
gegevenslekken op ondernemingsniveau.
%RYHQGLHQNULMJWXPHW0LFURVRIW2IÀFHHHQ
JHJDUDQGHHUGHXSWLPHYDQPHWHHQÀQDQFLsOH
vergoedingsregeling als dit niet wordt gehaald.



%HYHLOLJLQJWHJHQH[WHUQHEHGUHLJLQJHQLQ2IÀFH
bestaat onder andere uit de mogelijkheid om
PDLOER[HQPHW$GYDQFHG7KUHDW3URWHFWLRQLQUHDOWLPH
te beschermen tegen geavanceerde aanvallen. Elke
HPDLOELMODJHRINRSSHOLQJZRUGWDXWRPDWLVFK
JHsYDOXHHUGRSYHUGDFKWHDFWLYLWHLWHQNZDDGZLOOHQGH
content wordt geneutraliseerd voordat er kans is op
gevaar.
Wij maken ook gebruik van de diensten van
WRRQDDQJHYHQGHH[SHUWVELQQHQGHLQGXVWULHRS
het gebied van compliance. We blijven op de hoogte
van en werken volgens de nieuwste regelgeving en
UHJHOV'HQNELMYRRUEHHOGDDQ+,3$$HQ6DUEDQHV
2[OH\)HGHUDO,QIRUPDWLRQ6HFXULW\0DQDJHPHQW
Act (FISMA), ISO 27001, modelclausules van de
Europese Unie (EU), U.S.–EU Safe Harbor Framework,
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA),
en de Canadese Personal Information Protection and
Electronic Documents Act (PIPEDA), om er maar een
paar te noemen.
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MYTHE 4

FEIT

,NPRHWDOOHVRYHUEUHQJHQ
QDDUGHFORXG+HWLVDOOHV
RIQLHWV

-HNXQWLQMHHLJHQWHPSRRYHUVWDSSHQQDDUGHFORXGRI
NLH]HQYRRUHHQK\EULGHDDQSDN
Hoewel in het beginstadium wel werd geadviseerd
om direct met het hele bedrijf over te gaan
naar de cloud, hoeft dit proces niet van de ene
op de andere dag plaats te vinden. De meeste
implementaties beginnen met een hybride aanpak,
waarbij eerst een bepaalde workload wordt
RYHUJHEUDFKW]RDOVHPDLO9HUYROJHQVZRUGWGH
omgeving in fasen gemigreerd.
'HK\EULGHFORXGFUHsHUWHHQFRQVLVWHQWSODWIRUP
dat datacenters en de cloud omvat. Hierdoor
wordt de IT vereenvoudigd, en kunnen apps en
data overal en op vrijwel ieder apparaat worden
aangeboden aan gebruikers. Je kunt zo zelf
bepalen welke rekenkracht en mogelijkheden
jouw bedrijf nodig heeft en je kunt naar behoefte
VFKDOHQ]RQGHUDIEUHXNWHGRHQDDQWHFKQRORJLH
investeringen binnen jouw bedrijf.

Het traject voor het overbrengen van
SURGXFWLYLWHLWVZRUNORDGVQDDUGHFORXGYHUVFKLOW
per organisatie, net als de benodigde tijd voor een
migratie. We kunnen je helpen om eerst workloads
over te brengen zoals bestandssynchronisatie
HQGHOLQJRIHPDLO'DDUQDNXQQHQZHVDPHQHHQ
planning voor de langere termijn opstellen voor de
transitie van moeilijkere of grotere projecten.

7

10 mythes over de overstap naar de cloud

0<7+(

FEIT

&ORXGPLJUDWLHLVWHKRRJ
JHJUHSHQYRRUPLMQEHGULMI

:HZLOOHQMHJUDDJJHGXUHQGHKHWKHOHSURFHVEHJHOHLGHQ
Als je erover na gaat denken hoe je petabytes aan
gegevens moet overzetten naar de cloud, is het
niet vreemd dat sommige mensen denken dat een
overstap naar de cloud een te grote uitdaging is
YRRU]RZHOGH,7DIGHOLQJDOVGHPHGHZHUNHUV:H
zeggen niet dat het een eenvoudig proces is, maar
de ervaring heeft ons geleerd dat je snel aan de
VODJNXQWPHW2IÀFH
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Bovendien is er heel veel informatie beschikbaar
RYHUKHWFRQÀJXUHUHQYDQ2IÀFHZDDULQMHPHHU
kunt lezen over de verschillende programma’s. In ons
Adoption Center vind je tips om uw teams enthousiast
WHPDNHQYRRUKHWZHUNHQPHW2IÀFH

We helpen je gedurende de hele migratie, met
LQIRUPDWLHHQWLSVRYHUÀUHZDOOFRQÀJXUDWLHV
YHUHLVWHQYRRUHHQUHYHUVHSUR[\LGHQWLWHLWVRSWLHV
migratiemogelijkheden en een gefaseerde aanpak
voor hybride scenario’s. We hebben verschillende
trajecten ontwikkeld die je kunt volgen, en in de
meeste gevallen kun je gedurende de migratie je
bestaande tools en processen gebruiken zodat de
dagelijkse werkzaamheden niet worden verstoord.
We bieden daarnaast een gevarieerd aanbod
van onlinetools om je te helpen. Als klant kun
je ook gebruikmaken van Microsoft FastTrack
YRRU2IÀFHRQ]HVHUYLFHYRRUNODQWVXFFHV
van Microsoft die je helpt om eenvoudig en vol
YHUWURXZHQRYHUWHVWDSSHQRS2IÀFHHQ
sneller bedrijfswaarde te realiseren. Deze service is
gratis inbegrepen bij je abonnement.*

*UDWLVELMHHQDDQNRRSYDQRIPHHUVHDWVYRRUHHQLQDDQPHUNLQJ
NRPHQGH6.8YDQ2IÀFH
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FEIT

%HGULMIVVSLRQQHQ
F\EHUGLHYHQHQRYHUKHGHQ
KHEEHQWRHJDQJWRWPLMQ
JHJHYHQVDOVGH]HLQGH
FORXG]LMQRSJHVODJHQ

+HW]LMQMRXZJHJHYHQVHQYDQQLHPDQGDQGHUV
Toegang tot data in de cloud is voor veel bedrijven
een belangrijk punt van bezorgdheid, maar deze
DQJVWLVRQJHJURQG-RXZ,7WHDPEHKHHUWGH
toegang, stelt rechten en beperkingen in en regelt
de toegang vanaf smartphones. Daarnaast blijft
MRXZEHGULMIGHHQLJHHLJHQDDUMHEHKRXGWGH
rechten, het eigendomsrecht en de belangen in de
JHJHYHQVGLH]LMQRSJHVODJHQLQ2IÀFH
Bij het waarborgen van jouw gegevens, hanteren
ZHHQNHOHKRRIGSULQFLSHV

9

Stringente controlemechanismen en ontwerpelementen
voorkomen dat jouw gegevens worden gemengd met
die van andere organisaties. Medewerkers van onze
datacenters hebben nooit onbevoegde toegang tot
jouw gegevens.
Microsoft is de eerste belangrijke cloudprovider
die de eerste internationale norm ter wereld
voor cloudprivacy heeft aangenomen. De norm
beschrijft een uniforme, internationale aanpak voor
het beschermen van de privacy voor persoonlijke
gegevens die zijn opgeslagen in de cloud. In de norm
LVKHWYROJHQGHYDVWJHOHJG

• Jouw gegevens worden niet gebruikt

•
•

•

•

voor advertentiedoeleinden of voor enig
ander doel dan het leveren van de services
waarvoor je hebt betaald.
$OVMHEHVOXLWGHVHUYLFHWHEHsLQGLJHQQHHP
je jouw gegevens gewoon weer mee.
3ULYDF\LQVWHOOLQJHQPDNHQKHWPRJHOLMN
RPWHFRQÀJXUHUHQZLHLQMRXZRUJDQLVDWLH
toegang heeft en welke gegevens
toegankelijk zijn.
Uitgebreide auditing en supervisie
voorkomen dat beheerders onbevoegd
toegang hebben tot je gegevens.
&XVWRPHU/RFNER[YRRU2IÀFHJHHIW
NODQWHQH[SOLFLHWHFRQWUROHLQKHWXLW]RQGHUOLMNH
geval dat een engineer van Microsoft toegang
nodig heeft tot inhoud van een klant om een
,7SUREOHHPRSWHORVVHQ

• Je hebt het volledige beheer over je gegevens.
• Je weet wat er gebeurt met je gegevens.
• We bieden een krachtige beveiliging voor
jegegevens.

• Je gegevens worden niet gebruikt voor
•

advertentiedoeleinden.
Aanvragen van de overheid worden op verzoek
van Microsoft rechtstreeks naar jou gestuurd,
tenzij dit juridisch niet mogelijk is, en pogingen
om inzage af te dwingen zullen via een
rechtszaak worden aangevochten.
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MYTHE 7

FEIT

,NPRHWDOOHPDDOQLHXZHWRROV
OHUHQRP6KDUH3RLQW2QOLQHWH
EHKHUHQ

6KDUH3RLQW2QOLQH]RUJWYRRUHHQDEVWUDFWLHYDQGH
LQIUDVWUXFWXXU]RQGHUYHUGHULHWVWHYHUDQGHUHQ
Al jouw harde werk om te leren werken met
SharePoint is dus niet voor niks geweest. SharePoint
Online maakt gebruik van dezelfde, vertrouwde
tools voor administratie en beheer, ongeacht of je
LQGHFORXGZHUNWRQSUHPLVHVRILQHHQK\EULGH
omgeving. Hoewel jouw aanpassingen niet
worden meegenomen naar de cloud, blijven alle
administratieve processen hetzelfde.
Als je overstapt naar SharePoint Online, hoef je je
niet meer bezig te houden met het regelen van de
ZRUNORDGLPSOHPHQWDWLH-RXZ,7WHDPNDQ]LFKQX
YROOHGLJIRFXVVHQRSGHFRQÀJXUDWLHYDQ6KDUH3RLQW
0HWGHKDQGLJHHHQPDOLJHHQGRRUHHQH[SHUW
geleide implementatie die door SharePoint Online
ZRUGWDIJHKDQGHOGNDQMRXZ,7WHDPGHWLMGGLH
eerder nodig was voor implementatie nu gebruiken
voor het bouwen van krachtige, strategische tools
voor het bedrijf. SharePoint Online zorgt alleen voor
een abstractie van de infrastructuur, zodat je je kunt
richten op de oplossing zelf.
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MYTHE 8

FEIT

6N\SHHQ6N\SHYRRU
%HGULMYHQ]LMQKHW]HOIGH

6N\SHYRRU%HGULMYHQLVGHRQWEUHNHQGHVFKDNHOYRRUKHWKRXGHQ
YDQSURGXFWLHYHYHUJDGHULQJHQQLHWDOOHHQWHOHIRRQJHVSUHNNHQ
De versie van Skype die je thuis gebruikt, is prima
voor een klein aantal gebruikers en is bovendien
gratis, tenzij je wilt bellen naar vaste en mobiele
nummers.
Met Skype voor Bedrijven, daarentegen, kun je tot
SHUVRQHQWRHYRHJHQDDQRQOLQHYHUJDGHULQJHQ
beschik je over zeer geavanceerde beveiliging en
kun je accounts van werknemers beheren. Bovendien
LVGH]H6N\SHYHUVLHJHwQWHJUHHUGLQMH2IÀFH
apps. Als je Skype Meeting Broadcast gebruikt, kun
je virtuele vergaderingen hosten met maar liefst
10.000 deelnemers.
6N\SHYRRU%HGULMYHQLVJHwQWHJUHHUGPHW
2IÀFH+LHUGRRUNDQGHSURGXFWLYLWHLWYDQMRXZ
werknemers worden verbeterd doordat ze zelf
kunnen bepalen hoe ze contact met iemand willen
opnemen. Werknemers kunnen bellen en gebeld
worden, presentaties geven en vergaderingen
bijwonen. Allemaal vanuit één applicatie.
Werknemers hebben onder andere deze
PRJHOLMNKHGHQ

• Direct zien wanneer iemand bezet of
beschikbaar is.

• Een chatsessie starten door te dubbelklikken
op de naam van een contact.

• Een bureaublad delen tijdens een
vergadering.

• ([WHUQHSDUWQHUVXLWQRGLJHQYRRUHHQ

•

vergadering via een voorziening voor
webvergaderingen met volledige
functionaliteit.
Video integreren via een webcam voor een
gesprek of een vergadering.

Met Skype voor Bedrijven heb je geen speciale
beheerder nodig voor het draaiende houden van
servers en evenmin hoef je te investeren in nieuwe
infrastructuur. Daar zorgen wij voor. Skype voor
%HGULMYHQPDDNWGHHOXLWYDQ2IÀFHHQGDW
betekent dat nieuwe functies, upgrades en patches
direct na release beschikbaar zijn voor gebruikers.
Zowel de zakelijke versie als de consumentenversie
kan federatief worden ingezet, zodat communicatie
mogelijk is tussen platforms. De service wordt dag
HQQDFKWRQGHUVWHXQG8LWHUDDUGNDQMH,7WHDP
instellingen, toegang en beveiliging beheren.
0LFURVRIWUHJHOWDOOH]DNHQLQGHEDFNHQG
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MYTHE 9

FEIT

(PDLOLVQHW]RODVWLJ
LQGHFORXG

0HWDXWRPDWLVFKHXSGDWHVKRHIMHQLHWEDQJWH]LMQYRRU
XLWYDOYDQMHHPDLO
$OVMHGHHPDLOYDQMRXZEHGULMIRYHUEUHQJWQDDU
GHFORXGNXQMHHU]HNHUYDQ]LMQGDWGHH[SHUWV
die de software hebben gemaakt het onderhoud
HQXSGDWHVYHU]RUJHQ-RXZ,7WHDPKRHIW]LFK
geen zorgen meer te maken over het installeren
van updates en kan zich richten op belangrijkere
,7EHKRHIWHQ6RIWZDUHXSGDWHVHQÀ[HVZRUGHQ
QDUHOHDVHDXWRPDWLVFKEH]RUJG9LDKHW([FKDQJH
EHKHHUFHQWUXPNDQMRXZ,7WHDPGH]HXSGDWHVDOWLMG
stopzetten of aangeven wanneer ze plaatsvinden.
0HW2IÀFH]LMQHUKHHOYHHOPRJHOLMNKHGHQ
Ontdek welke optie de beste keuze is voor jouw
EHGULMIKWWSVSURGXFWVRIÀFHFRPEXVLQHVV
FRPSDUHPRUHRIÀFHIRUEXVLQHVVSODQV

12
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MYTHE 10

FEIT

,NNULMJSUREOHPHQPHWPLMQ
NULWLHNHEHGULMIVDSSOLFDWLHV
GRRUDOGLHXSGDWHVYDQ
2IÀFH

2IÀFHXSGDWHVKHEEHQJHHQJHYROJHQYRRUMRXZ
EHVWDDQGHDSSOLFDWLHV
We beseffen dat het erg belangrijk is dat jouw werknemers bedrijfskritieke apps en
LQYRHJWRHSDVVLQJHQNXQQHQJHEUXLNHQPHW2IÀFH:HVWHOOHQDOOHVLQKHWZHUNRPGH
WRROVGLHMHGDJHOLMNVJHEUXLNWFRPSDWLEHOWHPDNHQPHW2IÀFH'LWGRHQZHDOVYROJW

• 'H]HOIGHZHUHOGZLMGHVWDQGDDUGDDQELHGHQYDQGHVNWRSDSSOLFDWLHVPHWGHYHUWURXZGH
SURJUDPPD·VGLHMHNHQWHQZDDUGHHUWZDDURQGHU:RUG3RZHU3RLQWHQ([FHO

• Alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat tijdens de regelmatige updates van

•

•

2IÀFHLQGHFORXGGH]HXSGDWHVJHHQJHYROJHQKHEEHQYRRUDQGHUHVRIWZDUHDSSOLFDWLHV
=RKHEEHQGHPDDQGHOLMNVHUHOHDVHVYRRU2IÀFHLQGHDIJHORSHQPDDQGHQQLHW
JHOHLGWRWZLM]LJLQJHQYDQKHWREMHFWPRGHORI$3, V$OVMRXZEHGULMIVNULWLHNHRSORVVLQJHQ
RSGLWPRPHQWZHUNHQPHW2IÀFHRI2IÀFHLVGHNDQVJURRWGDW]HZHUNHQPHW
2IÀFH
Nauw samenwerken met toonaangevende softwareleveranciers om hen de tools en
YURHJHWRHJDQJWHJHYHQGLHQRGLJ]LMQRPWHJDUDQGHUHQGDWKXQ2IÀFHFRPSDWLEHOH
RSORVVLQJHQEOLMYHQZHUNHQPHW2IÀFH
.ODQWHQDGYLHVJHYHQHQEHVWSUDFWLFHVELHGHQYRRUXSGDWHEHKHHUHQRQWZLNNHOLQJRP
compatibiliteitsproblemen te voorkomen.
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-RXZ,7WHDPLVGUXNPHWKHWEHKHUHQYDQQLHWYHUERQGHQV\VWHPHQDSSOLFDWLHV
HQJHJHYHQVPHWLQÁH[LEHOHHQWUDJHV\VWHPHQ=HNULMJHQNULWLHNYDQZHUNQHPHUV
en partners die niet alleen toegang tot het bedrijfsnetwerk eisen, maar ook tot
nieuwe tools. Het is moeilijk om zelfs maar een paar minuten vrij te maken om
aandacht te besteden aan nieuwe producten en alles wat je hoort te evalueren.
Jehebt nu een beter beeld van de productiviteit en samenwerkingsmogelijkheden
GLH2IÀFHELHGW+HWLVQXWLMGRPVDPHQKHWSURFHVWHVWURRPOLMQHQ-HNXQW
dit document gerust delen met collega’s die het ook moeilijk vinden om feiten van
ÀFWLHWHVFKHLGHQDOVKHWJDDWRP2IÀFHLQGHFORXG+HWLVSUHWWLJRPGH]HOIGH
SHUFHSWLHWHKHEEHQHQMHNXQWWLMGEHVSDUHQRPGDWMHQLHWKRHIWWHGLVFXVVLsUHQ
over deze mythes.

:LOMHPHHUZHWHQRYHU2IÀFH"

Probeer een proefversie
YDQ2IÀFH

Ontdek de voordelen
YDQ2IÀFHYRRUMRXZ
bedrijf.

Kies het juiste
2IÀFHDERQQHPHQW
voor jouw bedrijf.

