


Waarom migreren naar de cloud?

Voordelen van on-prem naar cloud
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Migratie naar de cloud is een complex project.
Zeker in de zorg komen we organisaties tegen met honderden of duizenden applicaties. Een nieuwe
omgeving inrichten en al deze applicaties migreren, is een veelomvattende operatie. Toch kiezen steeds
meer organisaties om volledig op de cloud over te stappen (cloud first strategie). 
 
Redenen die in de praktijk veel worden genoemd:

Al deze redenen worden opgelost wanneer applicaties worden gemigreerd van on-premise naar SaaS.
Legacy kan op locatie worden beheerd, zolang dat nodig is, en toegankelijk worden gemaakt via de
desktop van medewerkers. Bovendien hoeft een cloud migratie geen big bang te zijn. Het kan in
stappen worden aangepakt, zodat het project beheersbaar blijft.
 
Het grootste voordeel voor IT-management is dat er minder beheercapaciteit nodig is, omdat de
leverancier zorgt voor updates, downtime voorkomt en security grotendeels regelt. Dat is slechts een
van de voordelen. De hele organisatie heeft er baat bij. 
 
In deze whitepaper noemen we 25 voordelen voor de afzonderlijke groepen medewerkers binnen de
organisatie en de organisatie in zijn geheel. Het doel is inzichtelijk te maken hoe groot de voordelen zijn
van migratie naar de cloud. Inmiddels hebben we bij Rapid Circle al jaren ervaring met dit soort
migraties en daarvoor verschillende trajecten ontwikkeld die de migratie versnellen en vereenvoudigen.
Complexiteit van het traject hoeft dus geen excuus meer te zijn.

Wanneer je lokale servers opheft en data en applicaties verplaatst naar de cloud, dan heeft dat 2
belangrijke voordelen:

Geen serverkosten meer

Geen serverbeheeractiviteiten meer

“Het kost veel tijd laptops voor medewerkers in te richten op basis van een specifiek
template. Bovendien zijn we niet flexibel in de keuze van het type hardware.”

“Het kost veel tijd laptops voor medewerkers in te richten op basis van een specifiek
template. Bovendien zijn we niet flexibel in de keuze van het type hardware.”
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Maandelijkse serverkosten kunnen behoorlijk oplopen wanneer applicaties on-prem worden beheerd.
In de cloud betaal je naar gebruik. Het wordt overzichtelijker welke applicaties hoe vaak worden
gebruikt. Op basis hiervan kun je als organisatie kosteneffectieve beslissingen nemen. 
 
Die kostenbesparing geldt ook voor personele beheerkosten. Voor een cloud-based architectuur is
minder serverbeheeractiviteit nodig en zijn de beheerkosten dus lager. Je hoeft namelijk minder
updates te implementeren. De rol van beheer wordt minder technisch en meer functioneel. Het leidt
bovendien tot minder risico’s omdat Microsoft zorgt voor geüpdatet versies. Je werkt nooit meer met
verouderde (en riskante) softwareversies omdat er niet op tijd een patch of update is geïnstalleerd.
 

Hoe verder je kan migreren naar de cloud, hoe meer er al is geregeld in de cloud en hoe minder
onderhoud en beheer deze vereist.  Een goed voorbeeld van een voordeel van consolidatie is Single
Sign-On en Identity. Vanuit de cloud kun je deze centraal inrichten. Met één inlog kan de medewerker bij
alle relevante applicaties. Datzelfde geldt voor datakoppeling. In de cloud zijn API’s beschikbaar die
zorgen dat data maar een keer aangepast hoeft te worden en vervolgens binnen meerdere applicaties
automatisch wordt ge-update. Dat maakt werken in de cloud veel efficiënter en minder foutgevoelig.
Samengevat biedt het gebruik van cloud applicaties de volgende voordelen:

Hoeveel applicaties zijn er? 
Zijn deze allemaal nodig?
Kunnen applicaties worden samengevoegd?

Voorafgaand aan migratie naar de cloud wordt het applicatie-landschap onder de loep genomen: 
 

kunnen we de benodigde functionaliteit in zijn geheel als cloud-based solution afnemen (SaaS)? 
Kunnen we deze op een platform plaatsen (PaaS) of helemaal in de cloud-based infrastructuur
(IaaS)?

Als er een overzicht is van benodigde applicaties dan moeten er keuzes gemaakt worden:
 

Voordelen van cloud applicaties:
consolidatie en meer regie
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Minder ‘in huis’ doen

Minder leveranciers, dus minder ‘management’

Meer regiefunctie

Makkelijker koppelingen en integraties

Minder gezeik



De cloud werkplek voor de verschillende
soorten gebruikers

Wat betekent een cloud werkplek voor de verschillende type gebruikers in een organisatie?



Centraal staat de gebruiker. Hij kan direct aan de slag met alle data en applicaties
die hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren, op een device die bij hem past. Een
cloud werkplek maakt hem vooral minder afhankelijk van de helpdesk omdat hij
meer zelf kan regelen.

Gebruiker

Voor beheer geldt dat in de cloud een compleet overzicht is van waar alle
applicaties staan en waar de devices zich bevinden. En ook welke devices op korte
termijn vervangen moeten worden. Zo kun je proactief problemen voorkomen.
Wat betreft veiligheid en autorisatie: dit kan centraal worden ingericht en per
gebruikersgroep toegepast worden. Hierdoor, en het feit dat medewerkers meer
zelf kunnen regelen, is er minder repetitief werk en ontstaat  ze meer een
regiefunctie.

Beheerder

Voor de business of organisatie in zijn geheel wordt het makkelijker om samen te
werken. Zij krijgen vooral applicaties waarmee ze meer kunnen doen in minder
tijd.

Business

De CISO, tenslotte, wil inzicht inidentities, datalekken en mogelijke
veiligheidsrisico’s. In een cloud-omgeving beschikt hij over dashboards die direct
inzichtelijk maken waar de risico’s liggen en waar hackers eventueel proberen
binnen te komen.  
 
Dit zijn kort samengevat de voordelen voor de verschillende soorten gebruikers.
Laten we eens dieper induiken op de voordelen per groep.

CISO

De CFO krijgt meer grip op de kosten. Omdat er minder virtualisatie nodig is,
nemen serverkosten af. Bovendien zijn er na de migratie minder grote IT-
projecten nodig, zoals herinrichting van het IT-landschap of het laten
ontwikkelen of aanschaffen van applicaties, die eenmalig een flinke investering
vereisen. In veel gevallen lopen deze projecten uit qua tijd en budget. [is1] [EK2] In
een cloud-omgeving zijn kosten voor servers en applicaties maandelijks en
behoren tot de operationele kosten. Dit verkleint de risico’s op
budgetoverschrijding en maakt het mogelijk kosten beter te voorspellen.

CFO



Voordelen voor IT-beheer

Voordelen voor de business

Een cloud-based werkplek biedt IT-beheer meer inzicht in autorisatie, het gebruik van applicaties en
devices. Bovendien kan beheer meer doen, in minder tijd. De werkzaamheden zijn minder repetitief. Zo
hoeft beheer geen wachtwoord resets meer te doen. Dit kan de gebruiker zelf. Dat geldt ook voor het
aanvragen van applicaties (voor zover deze binnen het profiel van de gebruiker vallen).  
 
Omdat medewerkers zelfstandiger kunnen werken, wordt hun beeld van IT-beheer positiever. Zij gaan
IT meer zien als counterpartner om samen oplossingen voor de business te bedenken. De IT-afdeling
kan meer dan voorheen zijn sterke punten gebruiken door mee te denken over uitdagende
vraagstukken.
 
Omdat Microsoft continu patches en updates installeert om veiligheid te garanderen, vereist dit minder
capaciteit van beheer. Overwerken om updates en patches te installeren, is verleden tijd. 
 
Samengevat wordt het werk voor IT leuker:

De medewerkers krijgen veel meer mogelijkheden met een cloud werkplek.  Zo maakt de applicatie
Teams het mogelijk op verschillende toegankelijke manieren met elkaar samen te werken: via
beeldbellen, chat, mail, maar ook gezamenlijk, tegelijkertijd samenwerken in documenten is mogelijk.
Applicaties als Power BI helpen om eenvoudig data te visualiseren en met machine learning is het
makkelijker voorspellingen te doen. Standaard zitten er heel veel tools in Microsoft 365 en Azure die
medewerkers ondersteunen om hun werk efficiënter uit te voeren. Vooral omdat veel tools ook
met elkaar zijn geïntegreerd. Je kan dus gemakkelijk schakelen en dezelfde data hergebruiken in
verschillende applicaties. Omdat veel van deze tools standaard zijn inbegrepen, krijg je als organisatie
meer waarde voor je geld. 
 
 Samengevat krijgt de business meer mogelijkheden met een cloud werkplek gebaseerd op Microsoft
365 ProPlus:
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Meer doen in minder tijd; meer tijd om business beter te ondersteunen

Beeldbellen, machine learning, Power Bi, collaboration

IT-organisatie krijgt een positiever imago binnen de organisatie

Minder repetitief werk, meer uitdagende vragen

Meeste tools zijn inbegrepen, dus geen extra kosten. Meer waarde voor je geld

Minder overwerk, omdat patches en updates worden uitgevoerd door Microsoft

Minder grote IT-projecten



Voordeel voor de CFO

Voordelen voor de CISO

Voorafgaand aan de migratie naar de cloud kijken organisaties kritisch naar de huidige applicaties: wat
is nodig? Hoe kunnen we dat migreren naar de cloud en kunnen we applicaties consolideren? Zo
ontstaat er vanzelf minder legacy, wat minder server-, ontwikkel- beheer[is1] -, maar vooral
licentiekosten met zich meebrengt.  
 
Wanneer er toch nog behoefte is aan bepaalde on-premise applicaties, dan is deze bereikbaar vanuit
Microsoft Virtual Desktop. Voor gebruikers zijn legacy en cloud applicaties daarmee altijd op dezelfde
manier toegankelijk. Behalve deze voordelen voor de gebruiker, is het belangrijkste voordeel van
werken in de cloud voor de CFO:
 
 
 

De CISO krijgt met cloud werkplekken veel tooling in handen om grip te houden op de beveiliging.
Dashboards maken voor hem de veiligheidsrisico’s inzichtelijk. Hij kan zien waar eventuele aanvallen
plaatsvinden. 
 
Cloud werkplekken zijn secure by design. Ze zijn zo gebouwd dat het veilig is om op afstand te werken,
vanuit verschillende netwerken. Microsoft besteedt hier bewust veel aandacht en geld aan. Zo is er
beveiliging op verschillende niveaus:

Bijvoorbeeld: Wanneer een mail per ongeluk extern wordt verstuurd met een bijlage met vertrouwelijke
informatie, dan is deze niet leesbaar voor personen buiten de organisatie, dankzij Azure Information
Protection. Ook de beschikbare applicaties zijn afhankelijk van het netwerk en het gebruikte device.
Hier komen we bij ‘Voordelen voor de medewerkers’ nog op terug.
 
De beveiliging is goed in te richten voor alleverschillende belanghebbenden. Hierbij kan de
organisatie/CISO zelf de juiste afweging maken tussen beveiliging en gebruiksgemak. Vanuit Microsoft
worden applicaties en omgevingen continu automatisch geüpdatet, zodat je nooit meer werkt met
verouderde software. Daarmee voorkom je risico’s. Tegelijkertijd vereist het minder capaciteit van IT-
beheer.  De voordelen voor de CISO zijn duidelijk:

15. Minder licentiekosten

A
applicatie

C
Netwerkverbindingen

B
Device

D
data (zowel binnen als
buiten de organisatie)

A
applicatie
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Geen beveiligingsrisico’s meer, altijd veilige werkplek

Meer overzicht in aanvallen

Altijd up-to-date, altijd laatste versie. Niet meer achterlopen met verouderde software

Secure by design



Voordelen voor de medewerkers

De medewerkers staan centraal in de cloud werkplek. Zij krijgen een gebruiksvriendelijke werkplek, die
meer lijkt op hun desktop thuis.  
 
Dat betekent geen verouderde applicaties meer, omdat legacy kritisch wordt geëvalueerd en zo
mogelijk omgezet in een SaaS applicatie. Wanneer bepaalde applicaties toch nog nodig zijn dan zijn
deze toegankelijk via de cloud. De gebruiker ziet geen verschil tussen SaaS en legacy. De voordelen van
vernieuwing ten behoeve van cloud migratie op een rijtje:

Daarnaast kan de medewerker veel meer zelf regelen. Hij kan applicaties toevoegen die zijn werk
efficiënter maken, vaak zonder tussenkomst van de supportdesk. Hij heeft meer zeggenschap over de
inrichting van zijn eigen werkplek. Zijn werkplek meer lijkt op zijn bureaublad thuis. Deze is bekend en
daarom zal hij de helpdesk minder vaak vragen stellen. Kortom:
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Minder legacy, [is1] meer gebruiksvriendelijke SaaS

Blije gebruiker, medewerkers efficiënter, effectiever, minder gefrustreerd

Meer tevreden medewerkers: snel en overal toegang tot elke gewenste applicatie

Meer eigenaarschap voor medewerker; grip op eigen werkplek

Indien toch nog legacy; eenvoudiger en betere gebruikservaring vanuit de cloud

Minder vragen en tickets via de supportdesk



Hoe ziet zo’n cloud werkplek eruit?
De cloud werkplek ziet er voor elke organisatie anders uit. Om de werkplek optimaal in te richten voor
de medewerkers, starten we, in samenwerking met de organisatie, altijd met het opstellen van
werkscenario’s. Voor een ziekenhuis zien deze er bijvoorbeeld zo uit.

Voor een groep medewerkers
of een bepaald werkscenario
wordt bekeken welke
applicaties nodig zijn en welk
device(s) hierin het beste
ondersteunen.

een dokter in het ziekenhuis heeft tijdens zijn ronde door het
ziekenhuis een computer on wheels nodig, die hij eenvoudig
mee kan rollen en waarmee hij direct met zijn pasje toegang
heeft tot het EPD waarin hij gegevens kan raadplegen en
aanpassen. In de middag werkt hij bij voorkeur aan een vaste
desktop om onderzoek te doen, waarbij hij wereldwijd
informatie kan raadplegen en delen met collega-researchers,
of om uitgebreidere rapporten te schrijven. ’s Avonds wil hij
via zijn eigen device (bijvoorbeeld een tablet) thuis mail
kunnen beantwoorden. Binnen één functie bestaan dus
meerdere werkscenario’s, met verschillende behoeften ten
aanzien van zijn werkplek

Bijvoorbeeld:



Het gaat er voor de medewerker vooral om dat wanneer hij inlogt, hij direct toegang heeft tot de
applicaties en informatie die hij op dat moment nodig heeft, ongeacht het apparaat waarop hij inlogt.
Uiteraard moet dit wel veilig zijn voor de organisatie (en klanten/patiënten). Daarom kan het vanwege
veiligheid en privacy zo zijn dat de medewerker binnen het ziekenhuis toegang tot meer data en
applicaties heeft dan wanneer hij inlogt bij de Starbucks op een open netwerk. Met Intune kan IT-beheer
dit in samenwerking met de CISO zelf inrichten.
 
De medewerker ziet als eerste een medewerkersportaal wanneer hij opstart. Deze kan hij grotendeels
zelf inrichten met applicaties die hij vaak gebruikt. Daarnaast kan de organisatie informatie
pushen naar dit portaal. Dat kan belangrijk nieuws zijn maar ook procedures en handboeken, die direct
toegankelijk moeten zijn voor de desbetreffende medewerker. Dit kan per gebruikersgroep verschillen.



Conclusie
Dat cloud-based werkplekken voordelen bieden voor alle stakeholders binnen een organisatie zal
duidelijk zijn na het lezen van deze whitepaper. Toch kan het migratietraject nog vragen of
belemmeringen oproepen. Het overstappen van een traditionele IT-omgeving naar de cloud vraagt
immers het nodige denkwerk vooraf. Als dit goed gebeurt, dan is het migratietraject beheersbaar en de
kans op succes groter.  
 
Rapid Circle kan hierin assisteren. We hebben inmiddels 180 migraties begeleid, bij diverse grote
organisaties (zoals verschillende universitair medisch centra). Daarmee hebben we de nodige ervaring
opgedaan en bewezen werkmethodes opgebouwd. Het wiel wordt dus niet opnieuw uitgevonden. Wij
helpen bij het opzetten van de strategie en het uitrollen en beheren van de cloud werkplekken. Het
technische aspect bewaken we zowel tijdens de transitie als daarna. En, om alle relevante innovaties en
verbeteringen doorlopend te benutten, kunnen we zelfs helpen bij het managen van de
innovatiecyclus.   
 
We bekijken de migratie niet alleen vanuit technisch oogpunt maar ook vanuit het perspectief van de
medewerkers.  Adoptie door gebruikers is een randvoorwaarde voor succes. En dat zij uiteindelijk
tevreden gebruikers worden, daar gaat het ons om!
 
Zien jullie op tegen het migratietraject? Wil je sparren hierover? Neem gerust vrijblijvend contact op om
jullie situatie te bespreken. 
 
Als je meer wilt lezen over het migratietraject of het uitfasen van VDI, kijk dan in onze kennisbank voor
meer interessante blogs, papers, webinars en klantcases over dit onderwerp.



Migratie naar de cloud werkplek
Adoptie & change management
Datacenter migraties naar Azure 
Cloud managed services 

Dit doen we onder andere door:

 

Een team van meer dan 180 cloud specialisten in Nederland, India en Australië zorgt ervoor dat
medewerkers prettiger gaan werken en de organisatie steeds productiever wordt. Dat er continu
verbeteringen worden doorgevoerd met toenemend effect. En dat operationele kosten steeds lager
worden.
 
Dit doen we voor een breed spectrum aan organisaties in sectoren zoals zorg, overheid, industrie, high-
tech, agri & food, bouw, energie, chemie, water & maritiem en life sciences.
Kenmerkend voor Rapid Circle is dat onze medewerkers verantwoordelijkheid nemen en regelen wat er
geregeld moet worden. Dit doen we in nauwe samenwerking met klanten en collega’s, met
ondernemerschap en de nieuwste technologieën. En, heel belangrijk, zonder overbodige
managementlagen en bureaucratie.
Rapid Circle is Worldwide Microsoft Partner of the Year, meerdere malen verkozen tot Microsoft Gold
Partner, Premium Fasttrack Partner en al jaren achtereen FD Gazelle.

Meer dan 180   Microsoft cloud
experts helpen graag

Teamwork & collaboration
Power Platform
CRM op basis van Dynamics 365 
Meer halen uit data & AI

 

Rapid Circle helpt organisaties om maximale waarde te halen uit het Microsoft cloud platform.
Doorlopend.

Over Rapid Circle

www.rapidcircle.com   |   Kraanspoor 38   |   1033 SE Amsterdam   |   +31 (0)88 0566100


