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Bij veel organisaties laat de werkplek zowel 
voor de gebruiker als voor de beheerder veel te 
wensen over. Gebruikers verwachten maximale 
snelheid, geen beperkingen in het gebruik 
van applicaties en dat op elk gewenst device 
kan worden gewerkt. In veel organisaties 
kan de IT-organisatie echter onvoldoende 
tegemoetkomen aan deze wensen. Dit is 
frustrerend voor zowel werknemers als de IT-
organisatie

Geen onwil, wel frustratie 

Dat de IT-organisatie te weinig kan voldoen 
aan de wensen van gebruikers is geen onwil. 
De oorzaak ervan ligt in de beperkingen die 
er zijn door de manier waarop het IT- en 
applicatielandschap is ingericht. Vanuit 
beheerperspectief kunnen er bijvoorbeeld 
negatieve implicaties vastgesteld worden bij 
het doorvoeren van een verandering die door 
gebruikers gewenst is. Gebruikers hebben hier 
vaak weinig boodschap aan. Met als resultaat 
frustratie en soms ook een negatieve perceptie 
van de IT-organisatie. 

De 10 grootste uitdagingen voor beheer van de 
Microsoft Cloud in 2020

Een geoliede IT-beheerorganisatie is een voorwaarde om maximale 
waarde te halen uit het Microsoft cloud platform. Voor divisies, voor 
afdelingen, voor teams en voor individuele medewerkers binnen 
een organisatie. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want IT-
beheerorganisaties hebben te maken met heel veel ontwikkelingen, 
die direct van invloed zijn op beheer. Ontwikkelingen die de 
beheerorganisatie stellen voor uitdagingen die de rol van de IT-organisatie 
structureel veranderen.  

Om u een duidelijk beeld te geven van deze uitdagingen hebben de experts 
van Rapid Circle de 10 belangrijkste uitdagingen voor 2020 voor u op een 
rij gezet. En, misschien nog wel belangrijker, ook de oplossingsrichtingen 
over hoe om te gaan met deze uitdagingen.  

1. Hoe krijgen we medewerkers tevreden met een 
snelle en gepersonaliseerde werkplek, die ook nog 
eens eenvoudig te beheren is?  
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Structurele oplossing voor een structurele 
uitdaging 
Voor structurele uitdagingen zijn structurele 
oplossingen nodig. In de optiek van Rapid 
Circle is een cloud werkplek gebaseerd op 
Microsoft 365 en Azure voor devices met 
Windows 10, Android of iOS de structurele 
oplossing voor deze uitdaging. Door deze 
configuratie wordt er namelijk een situatie 
gecreëerd waarvan zowel werknemers als de 
IT-organisatie structureel voordeel hebben. En, 
niet te vergeten, waar ook de business en de 
CFO structureel baat bij hebben. 

Voordelen voor medewerkers 
Werknemers krijgen een werkplek die volledig 
aansluit bij de wensen. Zo kunnen ze de 
werkplek personaliseren, zelf applicaties 
installeren, video’s afspelen in de browser, 
elk gewenst device gebruiken en legacy-
applicaties gevirtualiseerd gebruiken. 

Voordelen voor IT-organisatie 
Voor de IT-organisatie wordt werkplekbeheer 
veel eenvoudiger, omdat deployment, 
provisioning en updates geautomatiseerd 
doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld als 
het gaat om Mobile Device Management, 
werkplekconfiguratie, security en compliance. 
Als resultaat hiervan krijgt de IT-organisatie 
maximale regie over werkplekbeheer en - ook 
belangrijk - wordt de voorwaarde gecreëerd 
om te innoveren. 

De oplossing
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Niet al te lang geleden zag de wereld van Microsoft Office er simpel uit voor beheerders. Outlook, 
Word, Excel en PowerPoint draaiden op pc’s en laptops en scenario’s voor samenwerking verliepen 
via e-mail en gedeelde mappen op de fileserver.  

Door een aantal veranderingen is het beheer van Office 365 de afgelopen jaren een stuk complexer 
geworden. 

Op de eerste plaats zijn er twee manieren bijgekomen waarop Office 365 kan worden gebruikt:  

Veel meer applicaties 

Veel organisaties maken tegenwoordig gebruik 
van Office 365. Office 365 is een complete 
suite, toegankelijk via de public cloud, met 
veel meer applicaties dan alleen de oude 
vertrouwde Office applicaties (Word, Excel en 
Powerpoint). Met Office 365 hebben gebruikers 
ook de beschikking over verschillende apps die 
samenwerking en productiviteit bevorderen, 
zoals Outlook, Skype, Yammer, Delve, 
OneNote, OneDrive, SharePoint Online en 
Microsoft Teams.

Nuttig, want hiervan kan de medewerker 
vanaf elke plek en elk device, real time of op 
een eigen gekozen moment, gebruikmaken. 
Samenwerking en communicatie met collega’s 
binnen en buiten de organisatie verloopt 
hierdoor veel makkelijker en sneller. De 
persoonlijke productiviteit en dus ook die 
van de organisatie als geheel, verbetert hier 
aanzienlijk door.  

Waar alle extra applicaties voor de 
medewerker tot gevolg hebben dat werk 
makkelijker wordt gemaakt, staat er tegenover 
dat het werk voor de beheerder juist 
complexer is geworden.

Veel meer functionaliteiten 

Binnen al deze applicaties heeft ook een 
enorme uitbreiding van de functionaliteiten 
plaatsgevonden. En dit wordt steeds verder 
uitgebreid. Office 365 wordt wekelijks voorzien 
van verbeterde en extra functionaliteiten. 

Consequentie voor beheer 

De consequentie van al deze veranderingen 
– hoe handig ook - is dat het voor 
applicatiebeheerders een uitdaging is om deze 
veranderingen te managen, want: 
• Het volgen, bijhouden en duiden van 

veranderingen kost steeds meer tijd 
• Er is veel meer functionele kennis en 

expertise nodig 
• De samenwerking met werplekbeheerders, 

key users en de servicedesk is intensiever 
• Er is meer kennis en expertise nodig over 

werkstijlen, samenwerkingsscenario’s en  
bedrijfsprocessen 

• Security en compliance is een must en een 
permanente zorg bij de ondersteuning van 
medewerkers 

De online versie: Office Online   De mobiele versie: 
Microsoft Office-apps voor mobiel 

Office 365 wordt steeds uitgebreider en complexer. 
Hoe beheren we dit efficiënt? 

2.
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Dat vraagt om een andere inrichting van de support en beheerorganisatie. Soms zelfs een compleet 
andere inrichting. 

De oplossing

Op de eerste plaats is het van belang dat 
niet alleen de afdeling applicatiebeheer 
zich bezighoudt met Microsoft Office. Om de 
veranderingen beter de kunnen managen, 
uitdagingen het hoofd te bieden en maximaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
dienen ook andere onderdelen van de 
IT-organisatie betrokken te zijn bij het 
beheer. Elke afdeling vanuit haar eigen 
verantwoordelijkheid.  

Zo dienen verantwoordelijken en betrokken 
bij werkplekbeheer, technisch beheer, 
identity, enterprise architectuur, informatie 
management en security aan te schuiven aan 
tafel. Daarnaast is het van groot belang voor 
het uiteindelijke succes dat een adoptie coach 
helpt om medewerkers optimaal gebruik te 
laten maken van (nieuwe) mogelijkheden. En 
dat er een key user programma wordt gestart 
of uitgebreid. 

Om dit in goede banen te leiden dienen rollen, 
taken en verantwoordelijkheden opnieuw 
gedefinieerd te worden. Bovendien dient 
de werkstijl en de manier waarop er wordt 
samen gewerkt en er afstemming plaatsvindt, 
bepaald te worden. Wat hiervoor een grote 
hulp kan zijn is de blauwdruk die door Rapid 
Circle is ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat er 
geen stappen worden gemist en er fouten 
worden voorkomen. 
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Zo ligt de keuze om Exchange te migreren 
naar Exchange Online in de cloud voor de 
hand en wordt daarom vaak snel gemaakt. 
Een logische vervolgstap is de migratie van 
persoonlijke bestanden naar OneDrive en 
de gedeelde bestanden op fileshares naar 
SharePoint Online of MS Teams. Zo wordt 
met de keuze voor het Microsoft 365 of Office 
365 cloud platform, bewust of onbewust ook 
een keuze gemaakt voor het afbouwen van 
een (groot) deel van het serverpark. Naast 
de introductie van het Microsoft 365 of Office 
365 cloud platform zien we ook dat steeds 
meer primaire en ondersteunende applicaties 
worden versaasd. Daarmee verdwijnt een 
groot deel van de applicatieservers uit het 
datacenter. 

Al deze ontwikkelingen zijn bij veel 
organisaties vooral een logische, praktische 
keuze. En in mindere mate een gevolg van de 
uitvoering van een heldere strategie 

Er is sprake van een heldere cloud strategie 
wanneer fundamentele vragen zijn 
beantwoord, zoals: 
• Wat zijn de doelen van de cloud strategie? 
• In welke mate ondersteunen deze doelen 

de organisatie doelen? 
• Wat is ervoor nodig deze doelen te 

bereiken? 
• Welke activiteiten dienen te worden 

uitgevoerd? 
• Binnen welk tijdspad? 
• Welke middelen zijn beschikbaar om 

doelen te realiseren? 
• Wordt de strategie gedragen door de 

organisatie? 

Is het erg als er geen heldere cloud strategie 
is? Voor een groot deel wel, voor een klein 
deel niet. Het is niet erg, omdat de gemaakte 
keuzes een positieve impact (kunnen) hebben. 
Het is wel erg, omdat het ontbreken van 
een heldere cloud strategie het lastig maakt 
om echt te profiteren van de kansen die 
de cloud biedt. Bovendien kan het gebrek 
aan een heldere strategie ervoor zorgen 
dat: belangrijke praktische keuzes lastig 
te beantwoorden zijn. Of nog erger, als de 
verkeerde keuzes gemaakt worden. Met alle 
gevolgen van dien. 

Denk bijvoorbeeld aan vragen als: 

• Welke data slaan we op?  
• Welke niet?  
• Voor welke applicaties dient een saas-

oplossing te komen?  
• Wat doen we met legacy applicaties? 
• Hoe verandert de rol van de IT-

beheerorganisatie en de wijze waarop 
meerwaarde geleverd wordt aan de 
organisatie? 

Stuk voor stuk vragen waarop het verkeerd 
beantwoorden grote ongewenste gevolgen kan 
hebben. 

Bij vrijwel elke organisatie is er een beweging naar de cloud. Sommige organisaties strooien zichzelf 
zand in de ogen door te denken dat dit gelijk staat aan een cloud strategie.  

Hoe zorgen we voor een heldere cloud strategie die 
écht helpt de juiste keuzes maken voor IT-beheer?   

3.
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Wanneer fundamentele strategische vragen 
wel beantwoord zijn, is het beantwoorden 
van deze vragen veel eenvoudiger. Als een 
zorgorganisatie bijvoorbeeld het doel heeft 
om kostenefficiënt te zijn, dan is het voor IT 
zaak om ervoor te zorgen dat medewerkers 
minimaal tijd verliezen met inloggen en trage 
applicaties, kosten voor opslagcapaciteit en 
licenties terugdringen en ervoor zorgen dat het 
implementeren en beheren van werkplekken 
minimaal tijd kost. 

Een ander voorbeeld is een bedrijf met 
verschillende productielocaties die ervoor 
wil zorgen dat data eenvoudig en veilig op 
verschillende locaties en voor verschillende 
gebruikerstypes beschikbaar is. Waarbij het 
beheer ervan overzichtelijk is, maximaal 
geautomatiseerd kan worden en security 
risico’s minimaal zijn. 
De doelen en bijbehorende strategie kunnen 
betrekking hebben op domeinen zoals; 
time-to-market, productontwikkeling, 
productiviteit, efficiency en kostenbesparing. 
Als de antwoorden op deze strategische 
vragen niet helder genoeg zijn, wordt het 
lastig om vragen op een praktischer niveau te 
beantwoorden.  

Ook al is het makkelijker gezegd dan gedaan; 
zorg voor een heldere cloud strategie. Door 
het hebben van deze strategie wordt ook de 
rol van de beheerorganisatie op de langere 
termijn helder. En in het verlengde hiervan 
wordt het nieuw bepalen van de vernieuwde 
rollen met betrekking tot infrastructuur, 
servers en technisch applicatiebeheer, het 
beheer van Microsoft/Office 365 en Azure 
Virtual datacenter eenvoudiger te doen. 

Ook hiervoor kan de blauwdruk die Rapid 
Circle heeft ontwikkeld, een handige hulp zijn 
om dit te bepalen.  

De oplossing 



7 Whitepaper: De top 10 uitdagingen voor beheer van de Microsoft Cloud in 2020 

Veel organisaties verliezen tijd met het 
samenstellen van images en uittesten van 
nieuwe Office versies. Daarbij lukt het vaak 
niet om het release tempo van software 
leveranciers bij te houden. Dit geldt in het 
bijzonder voor het tempo dat Microsoft aan de 
dag legt. 

Naast dit tijdverlies, wordt niet van alle nieuwe 
mogelijkheden gebruik gemaakt. En voor de 
medewerkers die zich bezigouden met het 
samenstellen van images en testen kan het 
een frustrerende aangelegenheid zijn om te 
werken in de wetenschap achter de fanfare 
aan te lopen. 

Om werplekbeheer te vereenvoudigen en 
continu up to date te zijn, kunnen Windows 10 
en Office ProPlus geautomatiseerd vanuit de 
cloud worden geïnstalleerd en geüpdatet. Dit 
geldt ook voor veel clientapplicaties.  

Hiervoor wordt een relatief nieuwe 
deployment methode toegepast, waarbij 
gebruikt wordt gemaakt van deployment-
ringen. De eerste ring wordt gevormd door een 
groep van (test)gebruikers, die als eerste, elke 
maand, de nieuwste updates ontvangen, die 
zij kunnen testen. Medewerkers die de tweede 
ring vormen ontvangen ieder halfjaar de 
updates van Windows 10 en Office Pro Plus. 

Het positieve van deze ontwikkeling is dat veel 
tijd bespaard kan worden, omdat het beheer 
via images tot het verleden behoort en het 
updaten van de werkplek geautomatiseerd 
verloopt.  

Echter dit lukt alleen als ook de niet-Microsoft 
applicaties die afhankelijk zijn van Windows 
en Office het tempo van Microsoft kunnen 
bijhouden.

De oplossing 

Het releasetempo wordt steeds sneller. Hoe 
verbeteren we het deployment proces om bij te 
blijven?    

4.
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VDI (Virtual Desktop Infrastructure) dient 
al jaren als een praktische oplossing voor 
gebruikers om toegang te krijgen tot 
applicaties en gegevens en voor de IT-afdeling 
om deze te beheren. Met de komst van 
enorm veel nieuwe applicaties, de groei aan 
devices, stijgende gebruikersverwachtingen 
en behoefte aan servercapaciteit worden 
de beperkingen van VDI echter ook steeds 
zichtbaarder. Zo laat de snelheid vaak te 
wensen over, is gebruik op tablet of mobiel niet 
mogelijk, spelen video’s niet af, duurt het lang 
voordat er innovaties worden doorgevoerd 
en kunnen de kosten voor servercapaciteit, 
processen, grafische rekenkracht, caching en 
licenties erg hoog zijn. 

Deze investeringen worden slechts gedaan 
om te werkplek beheersbaar te maken of voor 
hele specifieke scenario’s. Bijvoorbeeld door 
het alleen aan te bieden aan medewerkers 
die dagelijks gebruik maken van verschillende 
pc’s en laptops op verschillende locaties of 
ruimtes. 

Veel organisaties erkennen de beperkingen, 
maar zien geen geschikt alternatief. Volgens 
Rapid Circle is er wel een beter alternatief en 
kan VDI stap voor stap worden uitgefaseerd. 

 VDI heeft teveel beperkingen en is kostbaar; is er 
een beter alternatief?   

5.

Door de introductie van het cloud werkplek 
concept is de noodzaak verdwenen om 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) te blijven 
gebruiken om medewerkers toegang te bieden 
tot legacy applicaties. 

Met alle ontwikkelingen van de cloud in 
de laatste jaren, biedt de cloud werkplek 
inmiddels een goed, zo niet beter, alternatief 
voor VDI.  

De cloud werkplek vanuit 
gebruikersperspectief 

De cloud werkplek komt tegemoet aan alle 
verwachtingen van de gebruiker.  

Net als op VDI, logt de medewerker met single 
sign-on in op zijn profiel in Microsoft 365 in 
de cloud. Met behulp van Enterprise Mobility 
en Security (EMS) worden zijn identiteit en 
autorisaties bepaald. Mede afhankelijk van het 

netwerk waarin hij werkt, krijgt hij toegang tot 
de applicaties waarvoor hij is geautoriseerd. 
Zo zal hij op kantoor meer mogelijkheden 
hebben dan op een openbaar netwerk. 

Afhankelijk van het gekozen device wordt 
gekeken welke encryptie nodig is.  

Al deze security maatregelen worden centraal 
ingericht door IT en automatisch bepaald 
wanneer de gebruiker inlogt.  

In een volledige Microsoft 365 omgeving wordt 
Enterprise Mobile Security (ook wel EMS) 
gecombineerd met Windows 10 en Office 365 
ProPlus.  

In deze Microsoft 365 omgeving beschikt de 
medewerker vervolgens over een scala aan 
applicaties die hem kunnen ondersteunen in 
zijn werkzaamheden.  

De oplossing 
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De medewerker kan meteen overal 
aan de slag, op een device naar keuze. 
Hij kan zelf applicaties toevoegen die 
beschikbaar zijn voor zijn profiel om de 
werkplek te personaliseren. Zelfs zonder 
internetverbinding kan hij werken (aan lokale 
bestanden). 

Microsoft 365 wordt door de meeste 
organisaties gebruikt, dus samenwerken met 
anderen is eenvoudig. Bovendien hoeft de 
medewerker zich geen zorgen te maken over 
veiligheid. Dat is gewaarborgd door:  

• identity en access management; 
• controle over het beschermen van 

informatie tot op bestandsniveau; 
• ingebouwde intelligentie voor het 

detecteren van bedreigingen, zowel on-
premise als in de cloud; 

• beschermde mobiele ervaring op elk 
device en 

• overzicht en inzicht in data en de 
uitwisseling ervan om te anticiperen op 
cyber dreiging.   

Wanneer er toch gebruik gemaakt dient 
te worden van virtualisatie, bijvoorbeeld 
om toegang te krijgen tot een leagacy 
applicatie, kan er gebruik gemaakt worden 
van oplossingen zoals Windows Virtual 
Desktop (WVD). Met WVD kun je zowel een hele 
omgeving virtualiseren vanuit Azure als één 
specifieke applicatie. Voor de medewerker 
lijkt het alsof hij gewoon een Windows 10 
applicatie gebruikt. Bovendien is Virtual 
Desktop inbegrepen in Microsoft 365. Er is geen 
extra licentie voor nodig. 

Ook voor IT-beheer is de Microsoft 365 
werkplek in combinatie met Azure een enorme 
verbetering. Voordelen zijn onder andere:  

Gecentraliseerd beheer 

Net als bij VDI vindt het beheer bij een cloud 
werkplek op één centrale plek plaats. IT blijft 
op deze manier de regie houden en krijgt zelfs 
meer mogelijkheden de controle te vergroten.  

Security op basis van identity 

Bij het inrichten van een veilige Cloud 
Werkplek zijn vier niveaus belangrijk: 

1. Identiteit 
2. Device 
3. Applicatie 
4. Data zelf 

Identity loopt als een rode draad door 
alles wat een gebruiker doet en waar de 
beheerorganisatie grip op heeft. De identity 
geeft toegang tot devices, applicaties en 
data. Wat een gebruiker mag. kan op elk 
niveau bepaald worden. De IT-organisatie 
heeft hier dus veel grip op. Daarnaast kan de 
medewerker veel vrijheid en ruimte krijgen.  

De devices, applicaties en data worden 
beveiligd, zonder dat de medewerker daar 
last van heeft. De medewerker hoeft zelf geen 
zorgen te maken om datalekken. 

De cloud werkplek voor IT-beheer 
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Lagere kosten en schaalbaarheid 

Bijkomend voordeel zijn de kosten. IT-
management heeft meer grip op de kosten 
van een cloud werkplek omdat deze direct 
gerelateerd zijn aan het verbruik. De 
licentiekosten gaan gelijk op met het aantal 
gebruikers. Dat betekent dat je gemakkelijker 
kunt op- en afschalen en er er minder kosten 
zijn voor benodigde server hardware. In plaats 
van grote investeringen eens in de vijf jaar voor 
nieuwe servers en een herinrichting van de 
IT-omgeving verandert het kostenmodel naar 
maandelijkse licentiekosten.  

Altijd up to date met minimale inspanning 

Een cloud werkplek is altijd up to date wat 
betreft applicaties, beveiliging en toegang. 
Bijna dagelijks worden updates en upgrades 
automatisch doorgevoerd. Het beheer wordt 
vooral door Microsoftt uitgevoerd. Daardoor is 
er minder repetitief werk voor beheerders, ook 
omdat je vanuit de cloud kunt koppelen. 

Dat betekent dat er meer gedaan kan worden 
met dezelfde mensen in minder tijd. Zo 
ontstaat meer ruimte bij IT om vragen uit 
de business op te pakken en  te werken aan 
innovatieve oplossingen. 
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Waar voorheen de toegangspoort tot het 
netwerk werd beperkt door VPN-clients en de 
end points werden beveiligd door firewalls, 
is het waarborgen van security tegenwoordig 
andere koek.   

Een on premises of hybrid cloud datacenter 
kan via het internet benaderd worden langs 
vele wegen en vanaf vele locaties. Gebruikers 
lopen overal rond en data zwerft overal. Er is 
dus een noodzaak om vanuit meerdere kanten 
naar security te kijken.  

Om de structurele security uitdaging het hoofd 
te bieden is het van groot belang om te denken 
over security in termen van een gelaagd 
model. Hiermee wordt bedoeld dat er wordt 
gekeken naar de security van de volgende vier 
componenten, te weten: 

1. Identity 
2. Devices (apparaten) 
3. Applicaties 
4. Data 

De volgorde waarin we deze 4 componenten 
zijn genoemd is belangrijk. Elke voorgaande 
component is een voorwaarde voor de 
volgende component om een goed security 
niveau te kunnen bereiken.  

Security begint met identity en het verwerven 
van inzicht, door security monitoring in te 
zetten. 
Om een compleet beeld te krijgen van de 
security risico’s waar de organisatie aan 
bloot staat, biedt Rapid Circle een security 
assessment aan waarbij u een compleet 
rapport ontvangt met alle risico’s en wat eraan 
gedaan dient te worden. Wilt u weten of u in 
aanmerking komt om er kosteloos gebruik van 
te maken? Neem contact op met ons.  

Gebruikers lopen overal rond en data zwerft overal. 
Hoe kunnen we security blijvend waarborgen?  

6.

De oplossing
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Cloud infrastructuur en applicaties 
veranderen de manier waarop IT om dient 
te gaan met innovatie. IT kan met cloud 
applicaties en infrastructuur sneller en vaker 
(doorlopend) inspringen op de klantvraag 
voor nieuwe features, integraties, flexibiliteit 
en rekenkracht. Bovendien levert de cloud 
de kans om het IT-landschap en beheer 
verder te versimpelen, kosten te reduceren en 
applicaties sneller te ontwikkelen.  

Platformen zoals Amazon en Azure (met 
daarop Microsoft 365) publiceren elke maand 
weer een set aan nieuwe features. Microsoft 
lanceert alleen al op de roadmap van Microsoft 
365 rond de 20 nieuwe features per week. Dit 
alles vereist dat organisaties hier doorlopend 
op anticiperen met de juiste ondersteuning.  
En, niet te vergeten, met adoptie. 

De technologische ontwikkelingen zorgen voor 
een stroomversnelling in het ontwikkelen en 
ter beschikking stellen van functionaliteiten. 
Het opent een scala aan mogelijkheden. Voor 
IT-management is het een grote uitdaging 
om al deze innovatie te volgen, te toetsen op 
relevantie, de impact in te schatten en op een 
succesvolle manier te implementeren. Niet 
eenmalig of periodiek, maar continu. Het risico 
dat belangrijke innovaties gemist worden is 
hierdoor groot en niet verwonderlijk.  

Hierdoor lijkt het soms chaos. Maar zelfs chaos 
kent haar regels. Organisaties moeten zelf 
praktische regels en acties definiëren om met 
deze stroom aan ontwikkelingen om te kunnen 
gaan. 

De stroom aan updates, upgrades en innovaties 
is onophoudelijk, steeds groter en komt steeds 
sneller. Hoe gaan we dit managen?  

7.
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Het antwoord op de vraag hoe om te gaan 
met de continue stroom aan innovaties, start 
met het besef dat er drie hoofdactiviteiten 
zijn binnen de IT-beheerorganisatie. Deze 
hoofdactiviteiten zijn: 

• Operationeel beheer 
• Ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en 

bestaande diensten  
• Onboarden van diensten of nieuwe 

organisatie onderdelen (bedrijven, divisies, 
afdelingen). 

Ook is het van belang om in te zien dat 
er elementaire verschillen zijn tussen de 
werkstijlen die voor deze hoofdactiviteiten 
passend zijn. Zo past bij operationeel beheer 
een taak gestuurde werkstijl, bij ontwikkelen 
een agile werkstijl en bij onboarden een 
planmatige project gestuurde werkstijl. 

Rapid Circle biedt u een aanpak die helpt 
structuur te brengen in alle veranderingen. 
Vanuit de organisatie en vooral vanuit 
Microsoft. Op basis van nut voor de organisatie 
en voor de gebruiker. En waarbij rekening 
wordt gehouden met de hoofdactiviteiten en 
bijbehorende werkstijlen.  

• In deze aanpak worden innovaties elk 
kwartaal: 

• Gevalideerd op nut en meerwaarde voor 
gebruikers en de organisatie  

• Getest  
• Geconfigureerd 
• Gedeeld met gebruikers  
• Uitgerold 
• Gemeten op gebied van adoptie door 

gebruikers 

Benieuwd hoe we dit doen? Hoe we elke 
kwartaal meer weten dan anderen over wat er 
nieuw is? Hoe we bepalen wat er juist voor ú 
het meeste nut heeft? Hoe gebruikers kennis 
nemen van innovaties en het gaan gebruiken? 
Hoe we nieuwe features uittesten? Vraag 
ernaar en we komen bij u langs om meer te 

De oplossing



14 Whitepaper: De top 10 uitdagingen voor beheer van de Microsoft Cloud in 2020 

Tot niet al te lang geleden was het proces 
van inkoop van nieuwe technologie duidelijk 
in vrijwel elke organisatie. IT bepaalde in 
samenwerking met Inkoop en de business 
in welke hard- en software geïnvesteerd 
diende te worden. Na de beslissing - vaak 
geformaliseerd via een officieel proces 
-  regelde inkoop de voorwaarden en de 
contractuele afwikkeling. IT droeg zorg voor 
de technische implementatie en het beheer. 
Duidelijk en voorspelbaar dus. Niet alleen qua 
proces, maar zeker ook qua kosten. Wanneer 
er bijvoorbeeld een nieuwe server aangeschaft 
werd, dan was duidelijk wat de server ging 
kosten en over welke periode deze zou worden 
afgeschreven. In deze situatie was budgetteren 
en budgetbewaking een koud kunstje. Maar 
hoe anders is dat nu. 

Nu is de aankoop van nieuwe hardware en 
vooral software zo eenvoudig en toegankelijk 
geworden, dat elke afdelingsmanager met een 
creditcard binnen een handomdraai nieuwe 
technologie kan inkopen. Of dit wenselijk 
is laten we hier even buiten beschouwing. 
Het gaat ons hier om een ander punt: hoe 
zorg je ervoor dat er overzicht ontstaat van 

de applicaties die zijn ingekocht en dat dit 
overzicht up-to-date blijft? Heel belangrijk, 
want dit overzicht is nodig om de kosten te 
kunnen monitoren en dus te kunnen managen. 
Uit de praktijk zijn al de eerste voorbeelden 
bij organisaties waar de variabele kosten 
dusdanig de pan uit rezen dat er koppen 
rolden binnen de IT-organisatie.  
 
Aan de ene kant zorgt cloud technologie voor 
grotere flexibiliteit, innovatiekracht en lagere 
operationele beheerkosten. Aan de andere 
kant kan het beheersen van de kosten een 
grote uitdaging vormen met alle risico’s van 
dien. Kostenmanagement binnen de cloud 
is simpelweg een ander spel dan bij on-
premises of co-location omgevingen, waar 
de kosten een vast karakter hebben en beter 
voorspelbaar zijn. Qua inkoop en beheer heeft 
cloud computing veel overeenkomsten met 
telecom- of energiecontracten. Prijsmodellen 
lijken transparant, maar zijn in feite complex 
en lastig te doorgronden. En er zijn nog veel 
meer factoren die invloed hebben op de 
operationele kosten van een cloud-omgeving. 
Daardoor is het moeilijk om grip te krijgen op 
de daadwerkelijke kosten. 

We hebben steeds meer variabele kosten, alleen 
goed overzicht ontbreekt. Hoe krijgen we controle 
over deze kosten en voorkomen we vervelende 
verrassingen? 

8.
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Met Cloud Cost Management tooling voor 
Azure en Microsoft 365 krijgt u meer grip op uw 
cloud-kosten. Het helpt u om verbruik beter te 
voorspellen en voorkomt vervelende financiële 
verrassingen. 

Rapid Circle biedt monitoring en rapportage 
tooling waarmee u inzicht heeft in de kosten 
van het Azure Virtual Datacenter. Deze 
tool maakt het onder andere mogelijk om 
inzicht te krijgen en kosteneffectief te zijn, 
bijvoorbeeld door virtuele (test)machines 
uit te schakelen, die niet in gebruik zijn. 
Ook voert het voorspellingen uit en stelt het 
kostenbesparingen voor om de kosten onder 
controle te houden. De tool is uitgebreid 
met een proces van alerts en workflows met 
een serie aan acties die in werking treden 
bij ongewenste ontwikkelingen. Rapid Circle 
helpt bovendien met de configuratie van deze 
tool zodat het aansluit op de processen en de 
wensen van uw organisatie.

De oplossing
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Door de vele veranderingen op het gebied 
van werkplekbeheer worden er andere 
skills gevraagd van medewerkers om het 
werk uit te kunnen voeren. De aanwezige 
skills in de IT-dienen afgestemd te worden 
op het “cloud karakter” van Office 365. 
Voor de IT-beheerorganisatie betekent 
dat serverbeheerrollen verdwijnen en 
werkplekbeheer taken efficiënter uitgevoerd 
kunnen worden, doordat de distributie van 
images vervalt en updates en uitrol van 
applicaties wordt geautomatiseerd. Het 
karakter van het operationele IT-beheer 
verandert. Nieuwe beveiligingsupdates, 
functionaliteit en applicaties komen direct 
vanuit de Microsoft cloud op de devices 
van de gebruikers terecht, zonder dat de IT 
beheerders deze hoeven te “brengen”.  

Beheerders dienen dus veel meer 
generalistische kennis en expertise te 
hebben. Niet alleen over de mogelijkheden en 
beperkingen binnen Office 365, maar ook over 
aandachtsgebieden zoals virtualisatie, security 
en connectiviteit. Daarnaast is het van belang 
dat er continu gekeken wordt naar nieuwe 
mogelijkheden en functionaliteiten binnen en 
buiten de Microsoft 365 suite. Het is van belang 
dat daarbij niet alleen wordt gekeken naar de 
technologische mogelijkheden, maar juist ook 
wordt gekeken door de ogen van de gebruiker: 
hoe help ik de gebruikers zijn of haar werk 
makkelijker uit te voeren?

Modern werkplekbeheer vraagt om heel andere 
competenties dan traditioneel werkplekbeheer. 
Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers de 
juiste skills hebben?

9.

Om vast te stellen of de juiste skills aanwezig 
zijn in de organisatie zijn er een aantal stappen 
die gezet dienen te worden. Het start met 
het inzichtelijk maken van de beheertaken, 
verantwoordelijkheden en rollen, die nodig 
zijn om het beheer van de Microsoft/ Office 365 
omgeving goed uit te kunnen voeren.

Als dit inzichtelijk is gemaakt, dienen 
nieuwe rollen en verantwoordelijkheden 
gemapt te worden met de bestaande IT-
beheerorganisatie. Hierbij wordt de vraag 
beantwoord of de geïnventariseerde rollen 
ingepast kunnen worden in bestaande rollen. 

Per rol wordt vastgesteld welke skillset nodig is 
en kan er worden vastgesteld in welke mate de 
aanwezige skills aanwezig zijn bij de personen 
die de rollen invullen. Hierdoor ontstaat een 
goed overzicht van de ontbrekende skills 
binnen de organisatie.

Een eerste stap om ervoor te zorgen dat de 
skillset op orde komt is bijvoorbeeld door het 
opzetten van een virtueel Microsoft/ Office 365 
beheer team en te starten met een programma 
waarin via on-the-job training wordt gewerkt 
aan het verkrijgen van de juiste skillset.

De oplossing
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Door de vele veranderingen op het gebied 
van werkplekbeheer worden er niet alleen 
andere skills gevraagd van medewerkers 
om het werk uit te kunnen voeren. Minimaal 
net zo belangrijk is het hebben van de juiste 
mindset. Van individuele medewerkers en de 
organisatie als geheel. Dit is cruciaal om de 
continue veranderingen die zich voordoen om 
te zetten in waardecreatie voor de organisatie.

Een mindset waarbij de medewerker open 
staat voor vernieuwing, er wordt gedacht 
vanuit kansen voor de organisatie en men aan 
de slag wil en gaat met de vernieuwingen. 
In de praktijk zien we dat dit punt vaak het 
onderschoven kindje is. Het wordt vergeten 
of er is simpelweg te weinig aandacht voor. 
Terwijl juist de mindset bepalend is voor een 
succesvolle uitvoering.

De mindset van medewerkers en de organisatie 
als geheel is te weinig open en daadkrachtig om 
voordeel te hebben van nieuwe mogelijkheden en 
ontwikkelingen. Hoe veranderen we dit?

10.

Om de mindset op orde te krijgen dient het 
proces van doorlopende vernieuwing een 
vast onderdeel te worden in de werkwijze 
van het team. Relevante updates vanuit 
Microsoft/ Office 365 worden in kaart gebracht, 
getoetst op waarde en impact en vervolgens 
uitgevoerd. Deze structuur dwingt om continu 
bezig te zijn met vernieuwingen. 

Daarnaast dient er tijd vrijgemaakt te worden 
om continu nieuwe diensten te ontwikkelen 
en deze projectmatig beschikbaar te maken 
voor de business. Dit vraagt om verschillende 
werkstijlen (agile/scrum en waterval) voor 
de verschillende groepen binnen het team 
(beheer, ontwikkeling en projecten).

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

Dit doen we onder andere door:
• Migratie naar de cloud werkplek
• Adoptie & change management
• Datacenter migraties naar Azure 
• Cloud managed services 
• Teamwork & collaboration
• Power Platform
• CRM op basis van Dynamics 365 
• Meer halen uit data & AI

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

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