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Vicieuze cirkel: 
IT is te druk met operationele 
brandjes blussen 
Geen tijd voor innovatie en preventie 
om tijd te winnen bij operationeel beheer

Benchmark enterprise workspace 
management 2013/2014
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Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de benchmark 2013/2014 over 

enterprise workspace management. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van 

een online enquête onder bedrijven, non-profit organisaties en overheden. In de 

enquête is ook een aantal stellingen opgenomen die interessante reacties hebben 

opgeleverd. Uit het relatief hoge responspercentage valt af te leiden dat het beheer 

van (virtuele) werkplekken veel organisaties bezig houdt. 

In totaal hebben ruim 130 organisaties deelgenomen aan de enquête. De 

respondenten zijn onder meer werkzaam als CEO, IT manager, IT consultant, 

systeembeheerder, productmanager of netwerkbeheerder. De grootste groepen 

deelnemende organisaties zijn actief in de segmenten overheid/non profit (23%), 

zakelijke dienstverlening (26%) en zorg (17%). Ongeveer de helft heeft minder dan 

1.000 werknemers, bijna een vijfde tussen de 1.000 en 2.500 en ruim 28% meer dan 

2.500 medewerkers.

Met dit rapport kunt u zich nader oriënteren op drie thema’s. In het eerste hoofdstuk 

komen de trends en ontwikkelingen op het gebied van beheer aan bod. De volgende 

hoofdstukken verklaren dit. Het tweede hoofdstuk adresseert de situatie en plannen 

op het gebied van platfoms en desktop delivery. En in het laatste hoofdstuk kijken 

we naar de uitdagingen bij het beheer van multi-device en platform omgevingen. 

Het laatste hoofdstuk bevat conclusies en aanbevelingen. 

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van Appsense door Goals Marktbewerking 

BV. Appsense levert wereldwijd toonaangevende oplossingen waarmee werknemers 

productief en veilig kunnen werken, zowel op de vaste desktop als in mobiele 

omgevingen. 

Met de resultaten van het onderzoek zijn de aandachtspunten en doelstellingen van 

collega-organisaties te vergelijken met die van uw eigen organisatie. In combinatie 

met de gepresenteerde achtergrondinformatie kunt u beter onderbouwd beslissen 

over optimalisatie van uw IT-beheer in het verlengde van de bedrijfsdoelen. 

Inleiding
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Eindgebruikers worden steeds veeleisender en zelfredzamer. Ze willen werken 

met hun eigen devices als laptops, smartphones en tablets. Bovendien zetten ze 

steeds vaker zelf software – die ze op het open internet vinden - op hun devices. 

Tegelijkertijd verwachten ze dat de IT-afdeling op afroep software levert, alle 

platformen ondersteunt en bij problemen direct voor ze klaar staat. Met als gevolg 

dat IT acteert als digitaal brandweerkorps en dus niet toe komt aan strategische 

innovatie. 

Management-
samenvatting
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Operationeel beheer zet een rem op de innovatiekracht

Uit de benchmark blijkt dat circa 60% van de IT-afdelingen moeite heeft om 

eindgebruikers op verschillende platformen en devices te ondersteunen. Met name 

het uitrollen, upgraden en ondersteunen van applicaties is tijdrovend. Bijkomend 

probleem is dat eindgebruikers ongeautoriseerd software (of onbewust malware) 

installeren en de beveiliging omzeilen. Daardoor worden de devices ‘black boxes’ 

voor IT. Dit alles leidt bij 40% tot een gebrek aan tijd voor strategische innovatie 

en gebrek aan inzicht in de TCO van de desktop-omgeving. Bovendien leiden 

verstoringen in de IT-infrastructuur tot verminderde productiviteit en verlies van 

waardevolle data. 

Behoefte aan vereenvoudiging van de end gebruikersprofielen

Ruim tweederde van de bedrijven werkt met ‘fat client’ PC’s, waarop lokaal 

applicaties zijn geïnstalleerd. Dat gebeurt echter steeds vaker in combinatie met de 

andere opties zoals server based computing (SBC) en virtualisatie van de desktop-

omgeving. Ook tweederde van de organisaties combineert verschillende vormen 

van opslag. De voorkeur voor de toekomst gaat echter bij circa 60% uit naar data 

storage in de private cloud. Verder stelt nu ongeveer de helft van de responderende 

organisaties applicaties beschikbaar op basis van de functie die een eindgebruiker 

heeft. 

Focus op multi-device beschikbaar stellen van gebruikersprofielen

Het beschikbaar stellen van gebruikersprofielen is een grote uitdaging voor het 

merendeel van de respondenten. Begrijpelijk, omdat gebruikers met verschillende 

devices en op verschillende platformen werken. Zo’n 40 procent van de organisaties 

heeft dit probleem opgelost door te werken met ‘roaming profiles’ die de gebruiker 

op elk device en op elke locatie de juiste informatietoegangen biedt. De mobiele 

toegang tot applicaties en data wordt wisselend geregeld. Bij circa de helft van de 

respondenten is dit alleen mogelijk als IT hier controle over heeft. Een kwart stelt de 

eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de data en de resterende 

kwart geeft gebruikers helemaal geen mobiele toegang tot het bedrijfsnetwerk.

Conclusie: bedrijven beseffen dat standaardisatie en automatisering van beheer-

processen noodzakelijk zijn om de operationele druk in een multi-device en multi 

platform omgeving te verlagen. Maar ze kunnen hiervoor geen tijd vrijmaken omdat 

ze te druk zijn met brandjes blussen. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden. 
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Operationeel beheer kost teveel tijd

IT-afdelingen zijn steeds meer tijd kwijt met het uitrollen, upgraden en ondersteunen 

van applicaties. Bijna 60% van de respondenten erkent dat de IT-afdeling moeite 

heeft om eindgebruikers op verschillende platformen en devices te ondersteunen. 

Door deze complexiteit is bij circa 40% van de organisaties een situatie ontstaan 

waar veel ad hoc operationeel werk moet worden verzet en te weinig tijd is om  

strategische uitdagingen aan te pakken. Bijna 40% van de respondenten heeft te 

maken met 5 tot 10 service calls per eindgebruiker per jaar. Bij 55% van de orga- 

nisaties worden meer dan 50 applicaties ondersteund en bij 33% minder dan 50. 

Het wekt verbazing dat 12% van de respondenten geen idee heeft van dit aantal.

IT-problemen veroorzaken productiviteitsverlaging en dataverlies

Zowel door oorzaken buiten de IT-afdeling als door gepland onderhoudswerk  

kunnen verstoringen in de IT-infrastructuur optreden. Die verstoringen verlagen de 

productiviteit van eindgebruikers en kunnen leiden tot verlies van waardevolle data. 

Ruim de helft van de respondenten ervaart deze problemen in de eigen organisatie.

Desktop beheer vraagt 
zoveel aandacht dat vaak 
te weinig tijd over is voor 
strategische innovatie

Trends en ontwikkelingen 01

Grafiek 1
In hoeverre herkent u 
de uitspraak: “IT-mede-
werkers besteden te veel 
tijd aan het uitrollen, up-
graden en ondersteunen 
van applicaties”
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IT beheert ‘black boxes’ door ongeoorloofde acties van eindgebruikers

Hiervoor zagen we dat er een zware focus ligt op het onderhouden en draaiend 

houden van de systemen. Dat wordt weerspiegeld in het feit dat 82% van de orga- 

nisaties minimaal elk jaar de desk- en laptops opnieuw moet installeren. Belangrijke 

reden hiervoor is ‘IT Consumerization’ (zie kadertekst). Gebruikers installeren steeds 

vaker ongeautoriseerde software en malware. Dit gebeurt bij circa de helft van de 

respondenten vaak of zeer vaak. Bij ruim de helft van de respondenten schake-

len gebruikers zelfs regelmatig de antivirus scanner en firewall uit. Als er dan iets 

misgaat, tast IT in het duister en kan het vinden van de oplossing veel tijd kosten. 

De TCO fluctueert dus sterk. Vandaar dat een groot deel van de organisaties (42%) 

aangeeft te weinig inzicht te hebben in de TCO van de desktops en laptops. 

Grafiek 2
Hoe vaak per jaar moet 
u desktops en laptops 
herinstalleren?
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>2x per jaar

0%     10%    20%    30%    40%   50%    60%    70%    80%

10%

79%

11  %

IT Consumerazition door toenemend privégebruik van technologie

Vroeger bepaalde de IT-afdeling welke faciliteiten op welk moment beschikbaar werden gesteld. Nu zijn 

eindgebruikers zelfredzaam en mondig. Ze verwachten dat de IT-afdeling hen overal en op 24 x 7 basis met 

alle gewenste functionaliteit ondersteunt. Zo niet, dan gaan ze gebruik maken van applicaties en data buiten 

de gecontroleerde interne IT-systemen. Denk aan het groeiend gebruik van Gmail, Dropbox, diverse apps en 

WeTransfer. 

Dit zogeheten IT Consumerization manifesteert zich met name bij Generatie Y die na 1980 is geboren. Deze 

mensen werken in een zakelijke omgeving ook met eigen IT-faciliteiten waarvan ze de functionaliteit en instellingen 

zelf bepalen. Deze faciliteiten zijn doorgaans direct via het open internet beschikbaar en kenmerken zich door 

gebruiksvriendelijkheid. Generatie Y verwacht dat de IT-afdeling bedrijfsapplicaties even snel levert en dat het 

gebruiksgemak vergelijkbaar is. Dit vormt een grote uitdaging. 
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“De IT-afdeling komt vaak tijd te kort om alle operatio-

nele beheerszaken reactief en pro-actief op te pakken. 

Strategische uitdagingen worden bij ons op prioriteit, 

project of anders opgepakt.”

M. Derksen

Manager ICT Infrastructuur Intratuin

“In onze organisatie is een verdeling gemaakt tussen IT-

mensen die zich richten op ontwikkelingen en mensen 

die bezig zijn met operationele zaken. Daarnaast is de 

architectuur dermate flexibel dat we stappen vooruit 

kunnen maken in de gekozen richting.”

J. Blauw

IT-architect ABN AMRO 

Respondent 
aan het woord

Omdat het operationeel beheer van eindgebruikersfaciliteiten zo complex is geworden, komt de IT-afdeling tijd te 

kort om strategische uitdagingen aan te pakken. 

Veel respondenten stellen dat de ontwikkelingen te snel gaan. Met name eindgebruikers komen eerder en vaker 

met nieuwe wensen, waardoor het voor IT-afdelingen lastig wordt om prioriteiten te stellen en wensen binnen de 

beschikbare tijd te vervullen. Een respondent meldt dat het aandeel van de benodigde tijd voor maintenance bij 

diens bedrijf is opgelopen van 50% naar 90%. Een ander stelt dat eindgebruikers sneller nieuwe IT-mogelijkheden 

adopteren dan de IT-afdeling zelf en dat er teveel gediscussieerd wordt over wat wel en niet gebruikt mag worden. 

Bij andere organisaties is het operationeel beheer al sterk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. 
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IT-afdelingen moeten veel 
ballen tegelijk hoog houden
en richten zich dus op ver- 
eenvoudiging van het beheer

Platform support en desktop delivery 02

Van ‘fat PC’s’ naar nieuwe vormen van provisioning

Nog geen 10 jaar geleden was de PC het standaard IT-middel voor eindgebruikers. 

Dit jaar stoot de smartphone naar verwachting de PC van de troon wat betreft het 

gebruik van internet. Ook het inzetten van laptops in zakelijke omgevingen neemt 

snel toe. Eindgebruikers verwachten bovendien dat ze met eigen apparatuur toe-

gang hebben tot de bedrijfssystemen (Bring Your Own Device ofwel BYOD). Dat 

brengt extra werk mee op het gebied van beheer en beveiliging. Uit de benchmark 

blijkt dat ruim tweederde van de bedrijven nog werkt met fat client PC’s, waarop 

lokaal applicaties zijn geïnstalleerd. Dat gebeurt nu echter bijna altijd in combinatie 

met de andere opties zoals virtualisatie van de desktop-omgeving, server based 

computing (SBC) en cloud oplossingen.

Grafiek 3
Welke vorm van 
desktop delivery 
hanteert uw 
organisatie?
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Van verspreide gegevensopslag naar private cloud storage 

Op dit moment worden gegevens vaak op verschillende plaatsen binnen een bedrijf 

opgeslagen. Dat gebeurt het meeste op corporate drives en de lokale PC’s. Bij meer 

dan tweederde van de organisaties wordt gewerkt met een combinatie van storage 

solutions. De voorkeur voor de toekomst gaat echter overduidelijk uit naar het  

beschikbaar stellen van gegevens via een private cloud (58%).

Vormen aantal %

Fat clients 4 3%

Fat clients, Laptops 11 8%

Fat clients, Laptops, Cloud 5 4%

Fat clients, Laptops, Server based Computing (SBC) 22 17%

Fat clients, Laptops, Server based Computing (SBC), Cloud 1 1%

Fat clients, Laptops, Server based Computing (SBC), Virtuele desktop 18 14%

Fat clients, Laptops, Server based Computing (SBC), Virtuele desktop, Cloud 8 6%

Fat clients, Laptops, Virtuele desktop 16 12%

Fat clients, Laptops, Virtuele desktop, Cloud 1 1%

Fat clients, Server based Computing (SBC) 1 1%

Fat clients, Server based Computing (SBC), Cloud 1 1%

Fat clients, Server based Computing (SBC), Virtuele desktop 1 1%

Fat clients, Virtuele desktop 1 1%

Laptops 9 7%

Laptops, Cloud 4 3%

Laptops, Server based Computing (SBC), Cloud 2 2%

Laptops, Server based Computing (SBC), Virtuele desktop 4 3%

Laptops, Server based Computing (SBC), Virtuele desktop, Cloud 1 1%

Laptops, Virtuele desktop 2 2%

Laptops, Virtuele desktop, Cloud 1 1%

Server based Computing (SBC) 9 7%

Server based Computing (SBC), Cloud 1 1%

Virtuele desktop 7 5%

Eindtotaal 130 100%

Tabel 1
Welke vorm van desktop 
delivery hanteert uw 
organisatie?
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Van applicatiedistributie door IT naar self service portals 

Bij ongeveer de helft van de responderende organisaties worden nu applicaties 

geleverd op basis van de functie die een eindgebruiker heeft. Dat zal veranderen. 

Maar liefst 46% verwacht dit in de nabije toekomst via een selfservice portal te gaan 

doen (zie kadertekst). 

Windows platform blijft de toon zetten

Bijna de helft (45%) van de organisaties werkt met zowel 32- als 64-bits platfor-

men. Samen met het aandeel dat uitsluitend op dit laatste platform werkt, draait 

het merendeel van de respondenten op 64-bit architectuur. De besturingssystemen 

variëren van Windows XP tot Windows 8, maar het overgrote deel van de respon-

denten werkt op Windows 7. Hoewel de tablet-markt groeit, blijven Apple OS en  

andere systemen ver achter. Hetzelfde beeld zien we bij de Server Operating  

Systems. Opvallend is dat een groot deel van de respondenten nog voor een deel 

draait op Windows Server 2003. Meest gebruikt is echter Windows Server 2008.

 

Grafiek 4
In hoeverre herkent 
u de genoemde 
uitdagingen met 
betrekking tot 
desktopmanagement?
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Grafiek 5
Welk platform 
gebruikt u?
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Nieuwe uitdagingen en 
oplossingen voor het beheer 
van een omgeving met veel 
devices en platformen 

Management van multi-omgevingen 03

Beveiliging in mobiele omgevingen IS verschillend geregeld

De respondenten erkennen terdege dat Mobile Security een risico of zelfs een pro-

bleem vormt. Bij circa de helft van de organisaties krijgen gebruikers alleen mobiel 

toegang tot applicaties en data als IT daarover de controle heeft. Toch stelt ook 

22% dat eindgebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van data die ze 

via hun mobiel benaderen. Omgekeerd meldt 22% van de organisaties dat gebruik-

ers helemaal geen toegang tot het eigen netwerk krijgen met eigen devices. Dat 

ondergraaft de gebruikerstevredenheid en productiviteit. De vraag is dus hoe IT met 

een minimum aan inspanning ook mobiele gebruikers met eigen middelen maxi-

maal kan ondersteunen. Meer hierover in de volgende paragraaf en de kadertekst. 

aantal %

Dat staan we niet toe 11 8%

Gebruikers krijgen uitsluitend toegang tot applicaties en data waarop 
we zelf controle kunnen uitoefenen

54 42%

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de risico’s 29 22%

We zien dit als een punt van zorg en kijken naar oplossingen 36 28%

Eindtotaal 130 100%

Tabel 2
Hoe beheerst u de 
risico’s van bedrijfsdata 
met mobiele devices van 
alle eindgebruikers?
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aantal %

Active sync 31 24%

Met een VPN-verbinding 19 15%

Met Mobile Application Management software 8 6%

Met Mobile Device Management software 43 33%

Niet 29 22%

Eindtotaal 130 100%

Beheer van gebruikersprofielen is een zorgenkindje

Multi-device computing wordt gezien als belangrijkste uitdaging voor desktop  

management. De meeste respondenten stellen dat het beheer van een multi-device 

omgeving relatief eenvoudig is, maar dit geldt niet voor het beschikbaar stellen 

van gebruikersprofielen. Het controleren en beveiligen van informatietoegangen 

op verschillende devices en platformen blijkt een punt van zorg voor de helft van 

de respondenten. Slechts 40% van de organisaties beschikt over management- 

faciliteiten voor ‘roaming profiles’ (zie kadertekst). 

Tabel 3
Hoe krijgen mobiele 
devices toegang tot 
uw netwerk?

Roaming profiles 

Vroeger werd per werkplek bepaald welke IT services beschikbaar waren. Denk daarbij aan de toegang tot 

applicaties, data en printers. Tegenwoordig wordt met verschillende devices op verschillende plaatsen gewerkt. 

Dat leidde tot de overgang naar Role Based Access Control (RBAC). Hierbij bepaalt de functie van medewerkers 

welke IT-diensten ze mogen afnemen. Dit concept is echter niet efficiënt voor organisaties met veel werknemers 

en een groot aantal IT-diensten. Bovendien zijn de functies van medewerkers niet het enige criterium. Bij veel 

organisaties wordt gewerkt met wisselende teams en projectgroepen. Om dat te kunnen incalculeren is Enterprise 

Dynamic Access Control (EDAC) ontwikkeld. Door het actuele organisatiemodel als uitgangspunt te nemen zijn 

organisatieveranderingen eenvoudiger te vertalen naar informatierechten. Maar daarmee ben je er nog niet. EDAC 

doet geen recht aan de context waarin IT-diensten mogen worden geleverd. Welke applicaties mag een gebruiker 

op welke locaties en via welke devices ter beschikking krijgen? In dit verband wordt ook wel gesproken van Location 

Based Access Control (LBAC). Daarvoor zijn zogeheten ‘roaming profiles’ en roaming policies nodig. Met ‘follow-

me’ functionaliteiten beschikt de gebruiker op elk device en elke plaats over de juiste informatietoegangen. 

Grafiek 6
Hoe beoordeelt u 
binnen uw organisatie 
onderstaande 
werkzaamheden?
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“Er zijn goede tools om multi-omgevingen te beheren. 

Het gaat meer om het beleid: willen we deze richting 

op of (nog) niet. Overal in het ziekenhuis zijn de 

gegevens nu beschikbaar op PC’s, maar ook op 

bedsite terminals.”

P. Epping

Manager VE-ICT Bernhoven ziekenhuis

“Elk platform vereist eigen expertise, procedures, 

security etc. De aandacht van IT raakt daardoor 

versplinterd. Je bent voornamelijk bezig om de zaak 

draaiende te houden. Innovaties komen hierdoor in het 

gedrang. Dit beeld zie ik bij verschillende klanten waar 

ik projecten heb gedraaid.”

R. Lindsen

Manager ReLi-Able Projectmanagement

“Er is nu een strak en duidelijk beleid m.b.t. de 

platformen en devices. Binnen dit beleid hebben wij 

geen moeite met de ondersteuning. Er komt echter 

steeds meer vraag naar BYOD (Bring Your Own 

Device red.), flexibelere uitwisseling data, afwijkende 

platformen als iOS en Android. Daardoor zal het wel 

moeilijker worden.” 

M. Derksen

Manager ICT Infrastructuur Intratuin

Respondent 
aan het woord

De IT-afdeling heeft met de huidige faciliteiten moeite om verschillende end user devices en platformen te 

ondersteunen

De meningen over deze stelling zijn verdeeld. Enerzijds stelt men dat de diversiteit en vraag sneller groeien dan IT 

kan behappen. Daarbij wordt gewezen op het feit dat ontwikkelingen in de consumer markt sneller gaan dan de 

adoptie van technologie binnen grote ondernemingen. Anderzijds zoekt men de oorzaak in het feit dat een goed 

beleid ontbreekt op basis waarvan een oplossing kan worden gezocht. Sommige respondenten stellen dat maar 

weinig tools oplossingen bieden voor alle platformen. Anderen werken al naar tevredenheid met multiplatform 

oplossingen als Citrix of een telewerk-oplossing met token voor alle devices. Verder zijn er respondenten die 

aangeven dat de bedrijfsregels bepalen welke platformen en devices binnen de organisatie worden ondersteund. 

Het gebruik van eigen devices is daar vaak niet toegestaan. 
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Tijd vrijmaken voor 
innovatie van het beheer 
om tijd te winnen in 
het operationeel beheer

Conclusies en aanbevelingen 04

Vraagtekens bij de veronderstelde gebruikerstevredenheid

Een ruime meerderheid van de respondenten (64%) is ervan overtuigd dat de eind- 

gebruikers binnen hun organisatie tevreden zijn over het IT-beheer. Dat strookt niet 

met de bevindingen in de vorige hoofdstukken. Allereerst meldt men dat er door de 

operationele werkdruk te weinig tijd is voor strategische innovatie – denk aan de 

voorgenomen bouw van self service applicatie portals, het centraliseren van data 

in een private cloud of het bieden van multi device support. Op die punten kan de 

gebruiker nog niet tevreden zijn. Pas als de IT-afdeling tijd neemt voor het standaar- 

diseren en automatiseren van operationele beheertaken, kan er tijd vrijkomen voor 

de geplande strategische innovatie. 

Zeer tevreden

Tevreden

Matig tevreden

Ontevreden
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Grafiek 7
Hoe tevreden denkt u 
dat de eindgebruikers 
zijn over uw beheer?
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Tijd voor virtualisatie van de desktop infrastructuur

In een multiplatform en multi device omgeving kost het operationeel beheer 

onevenredig veel tijd. Om die tijd terug te winnen is virtualiseren van de desktop-

omgeving noodzakelijk. Dit concept maakt het mogelijk om gebruikers toegang te 

geven tot applicaties en data ongeacht de clients, servers, besturingssystemen 

en verbindingsvormen. Hiervoor wordt een laag over de IT-infrastructuur gelegd 

waarin de voorkeuren en toegangen per gebruiker worden vastgelegd en beheerd. 

Hieronder een overzicht van de mogelijkheden voor virtualisatie. 

Desktop Virtualisatie

Hiervoor wordt technologie gebruikt die desktops, laptops en andere devices in 

staat stelt om gelijktijdig op verschillende besturingssystemen te draaien. Dit kan 

bijvoorbeeld handig zijn voor het gebruik van Windows in Mac-omgevingen of voor 

het draaien van legacy XP-toepassingen binnen een nieuwe Windows omgeving. 

Bij desktop virtualisatie wordt de functionaliteit waarover een eindgebruiker 

kan beschikken losgekoppeld van de gebruikte hardware en onderliggende IT-

infrastructuur.
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Server-side VDI

Desktop Virtualisatie gaat doorgaans gepaard met het opzetten van een Virtual 

Desktop Infrastructure (VDI). Het gebruikersprofiel (image) van zo’n virtuele 

infrastructuur is dan niet vastgelegd op een lokale computer, maar op de server. Via 

een thin client, pc, laptop of tablet kunnen de applicaties en data worden benaderd 

en gebruikt alsof ze lokaal zijn geïnstalleerd op een werkstation. Voordeel voor de 

IT-afdeling is dat een VDI-omgeving vanaf één punt beheerd kan worden en dat 

voor de eindgebruiker op afstand werken hetzelfde wordt als op het bedrijf werken. 

Cliënt-side VDI

Een moderne variant van de Virtual Desktop Infrastructure is de client side VDI. 

Hierbij wordt niet gewerkt met thin clients, maar draaien de client-computers op een 

eigen besturingssysteem. Via een netwerkverbinding kunnen ze toegang krijgen tot 

het client-imagebestand op de server. Het grote voordeel hiervan is dat je offline 

verder kunt werken en het systeem na het herstel van de verbinding automatisch 

weer gesynchroniseerd wordt.

Data Virtualisatie

Gegevens zijn bij veel organisaties verspreid opgeslagen in verschillende applicaties, 

databases en servers die zowel intern als extern zijn opgesteld. Werknemers moeten 

daardoor vaak verschillende zoeksessies uitvoeren om de benodigde gegevens te 

vinden en te raadplegen. Oplossing hiervoor is het opzetten van een private cloud. 

Hierbij wordt een virtuele database layer gebruikt die gelinkt is aan verschillende 

databronnen en doorzocht kan worden middels een hyperlink search engine zoals 

die bij browsers.

User Virtualisatie

Bij User Virtualisatie wordt de gebruiker losgekoppeld van zijn device, besturings-

systeem en applicaties. Door deze aanpak hoeven IT managers slechts een laag van 

het digitale bestaan van de individu te beheren in plaats van een snel toenemend 

aantal devices en applicaties met miljoenen potentiele gebruikers configuraties. 



18  |  AppSense

AppSense

Entrada 501

1096 EH Amsterdam

Nederland

 020-3701282

 benelux-info@appsense.com

 www.appsense.nl

 @AppSense_Benelux

 


