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Desktop Delivery: 
een zakelijke afweging 

Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties 

of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg 

mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de 

gebruiker aan te bieden. De wijze waarop desktop 

delivery wordt vormgegeven, wordt binnen de meeste 

organisaties grotendeels bepaald vanuit de technologie. 

Dit leidt echter niet per definitie tot een oplossing die het 

beste aansluit vanuit zakelijk perspectief. 
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Desktop Delivery: een zakelijke afwegingDesktop Delivery: een zakelijke afwegingDesktop Delivery: een zakelijke afwegingDesktop Delivery: een zakelijke afweging    

 

De wijze waarop desktop delivery wordt vormgegeven, wordt binnen de meeste organisaties 

grotendeels bepaald vanuit de technologie. Veelal is het de IT-afdeling die op basis van een reeks 

beheer- en technologiegerelateerde eisen en wensen komt tot een keuze voor de manier waarop de 

desktop aan de gebruiker wordt geleverd. Maar ook binnen de IT-consultancy is dit een gangbare 

benadering: ook de meeste IT-consultants redeneren voornamelijk vanuit de technologie en baseren 

hun advies aan klanten omtrent desktop delivery in de regel op technologische factoren.  

 

In de praktijk blijkt dat de keuze voor de ene of de andere vorm van desktop delivery op basis van  

technische overwegingen niet per definitie leidt tot de beste oplossing vanuit een zakelijk perspectief. 

Sterker nog, in sommige gevallen kan dit zelfs dwars tegen de doelstellingen van de business ingaan. Zo 

kan een keuze voor de toepassing van fysieke desktops op basis van bijvoorbeeld 

beveiligingsoverwegingen het streven van de business naar optimale mobiliteit van medewerkers volledig 

doorkruizen.  

 

Optimale ondersteuning van de business 

 

In de visie van Qwise is het belangrijkste doel van IT het bieden van optimale ondersteuning aan de 

business en de realisatie van de zakelijke doelstellingen van een organisatie. Dat geldt voor de gehele IT-

omgeving en dus ook voor desktop delivery. Bij het maken van een keuze voor een specifieke oplossing 

moet dan ook in eerste instantie worden gekeken naar de zakelijke behoeften: wat heeft de organisatie 

nodig om optimaal te kunnen presteren en haar doelstellingen te kunnen realiseren? Op basis daarvan 

kan vervolgens worden gekeken welke technische oplossingen voorhanden zijn om in deze behoeften te 

voorzien. En pas dan, in de laatste fase van het keuzeproces, naar de concrete producten die daaraan 

invulling kunnen geven.  

 

Binnen veel organisaties zijn de business en de IT-afdeling echter twee gescheiden werelden: de business 

heeft geen verstand van technologie en IT heeft geen inzicht in de behoeften van de business en de 

toekomstverwachtingen van het bedrijf. Ook de meeste IT-consultants denken volledig vanuit de 

techniek en business consultants zijn over het algemeen weer niet in staat om de link te leggen van de 

business naar de technologie. 

 

Waar organisaties behoefte aan hebben zijn specialisten die behalve diepgaande technologische kennis 

en ervaring ook inzicht hebben in de zakelijke processen die binnen organisaties spelen en gesprekken 

met een klant altijd eerst op businessniveau aangaan. Vragen die daarbij aan de orde moeten komen zijn 

onder andere: wat zijn de doelstellingen van de organisatie, welke zakelijke processen spelen een rol, wat 

zijn de behoeften vanuit de business en waar wil het bedrijf bijvoorbeeld over vijf jaar staan? Vervolgens 

is het van belang dat daarin in nauw overleg met de klant op gestructureerde wijze prioriteiten in 

worden aangebracht. Het beeld dat hieruit naar voren komt, moet de basis vormen voor een 

technologisch advies waarin wordt aangegeven welke desktop delivery-oplossing of mix van oplossingen 
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het beste aansluit op de zakelijke behoeften van de organisatie. Pas in de laatste fase moet worden 

gekeken naar de concrete invulling met producten en de specifieke technische eisen en wensen waaraan 

deze moeten voldoen.  

 

Het resultaat is een oplossing of combinatie van oplossingen die volledig is afgestemd op de behoeften 

van de business en daardoor daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van de zakelijke doelstellingen van 

de organisatie. 
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Zakelijke factoren om rekening mee te houdenZakelijke factoren om rekening mee te houdenZakelijke factoren om rekening mee te houdenZakelijke factoren om rekening mee te houden    

 

Welke zakelijke behoeften uiteindelijk de doorslag geven bij de keuze voor een desktop delivery-oplossing 

verschilt uiteraard van bedrijf tot bedrijf. Algemeen zijn er echter aspecten aan te geven die in meer of 

mindere mate binnen de meeste organisaties spelen. Zo is het op dit moment vanwege de economische 

ontwikkelingen voor veel bedrijven van groot belang dat zij dynamisch kunnen opereren en flexibel kunnen 

inspelen op veranderingen in de markt. De time-to-market van producten en diensten moet zo kort mogelijk 

zijn om snel te kunnen inspelen op een steeds veranderende vraag en tegelijkertijd de concurrentiepositie te 

kunnen behouden en verbeteren. Voor deze bedrijven is het cruciaal dat de gekozen desktop delivery-

oplossing geen remmende factor is, maar juist ondersteuning biedt voor snel en flexibel reageren en 

opereren. 

 

De huidige economische situatie leidt binnen vele organisaties bovendien tot reorganisaties, fusies en 

overnames. Het is daarbij van groot belang dat de IT-omgeving in zo’n situatie snel en met een minimale 

investering van tijd en geld flexibel aan te passen is om continuïteit van de business te kunnen garanderen. 

De wijze waarop de desktop delivery is geregeld, kan daarbij een rol van doorslaggevend belang spelen.  

 

Een factor die altijd meespeelt in de keuze voor een desktop delivery-oplossing is de Total Cost of 

Ownership. De grootste IT-kostenpost is over het algemeen beheer en vooral hier kunnen vaak enorme 

besparingen gerealiseerd worden. Maar binnen grote organisaties met grote datacentra moeten bijvoorbeeld 

ook de kosten voor elektriciteit en de aanschaf van hardware niet onderschat worden. De hoogte van deze 

kosten is aanzienlijk te verlagen door het slim inzetten van desktop delivery. 

 

Zeker niet minder belangrijk is de continuïteit van de business. De beschikbaarheid van systemen speelt 

daarbij een cruciale rol. Afhankelijk van de activiteiten en de kosten die samenhangen met een onderbreking 

van de IT-omgeving, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een uitwijkcentrum in te richten zodat gebruikers in 

het geval van een calamiteit op kantoor of in het datacentrum direct verder kunnen werken. De kosten van 

zo’n uitwijkcentrum zijn uiteraard voor een groot deel afhankelijk van de gekozen desktop delivery-

oplossing.  

 

Tot slot is mobiel werken op dit moment een trend die in belang toeneemt. Steeds meer organisaties willen 

hun medewerkers in staat stellen om een betere balans tussen werk en privé tot stand te brengen. 

Bovendien komt maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds hoger op de agenda te staan en willen 

bedrijven in toenemende mate bewust een bijdrage leveren aan het behoud van het milieu. Thuiswerken en 

’Het nieuwe werken’ worden dan ook door steeds meer organisaties omarmd en die ontwikkeling stelt heel 

andere eisen aan de desktop delivery dan voorheen.  

 

Al naar gelang de doelstellingen en de activiteiten van een organisatie moeten al deze aspecten al in het 

basisontwerp van de desktop delivery worden meegenomen. Daarbij is het van groot belang om direct in de 

beginfase duidelijke prioriteiten te stellen, zodat er een realistisch beeld ontstaat van de eisen waaraan de 

oplossing moet voldoen. Deze eisen moeten vervolgens worden vertaald naar een technische oplossing die 

optimaal aansluit op de zakelijke behoeften. 
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Desktop delivery: methodenDesktop delivery: methodenDesktop delivery: methodenDesktop delivery: methoden    

 

Er bestaan verschillende methoden om desktop delivery binnen een organisatie vorm te geven. In het 

traditionele model wordt een desktop aan de eindgebruiker aangeboden door deze lokaal op de hardware te 

installeren.  Oftewel: het besturingssysteem en de applicaties worden op de PC van de gebruiker 

geïnstalleerd. Een dergelijke fysieke desktop wordt ook wel fat client genoemd. Deze wijze van het 

aanbieden van applicaties en PC’s is veruit het meest gebruikt in de zakelijke markt. Dit traditionele model 

heeft als voordeel dat de gebruiker veel mogelijkheden heeft op zijn werkplek, wat uit beheeroogpunt een 

nadeel is, en alle applicaties op deze manier werken.  

 

Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van Server Based Computing (SBC) op basis van 

Microsoft Remote Desktop Services (Terminal Services) en/of op basis van Citrix XenApp. In dit geval worden 

bedrijfsapplicaties centraal geïnstalleerd en beheerd en ook dataopslag en -beheer vinden centraal plaats. 

Een eindgebruiker benadert de desktop door middel van een presentatieprotocol dat vanaf de werkplek, 

mogelijk een thin client, wordt gestart. Het voordeel van SBC is dat er een aanzienlijke kostenbesparing 

gerealiseerd kan worden doordat gegevens centraal staan en werkplekken minder onderhoud vergen. 

Daarnaast is een groot voordeel dat het werken op afstand beter mogelijk wordt.  

 

De laatste ontwikkeling op het gebied van desktop delivery is die van de virtuele desktop. Deze past in de 

trend die is ingezet met server virtualisatie, namelijk dat efficiënter van hardware gebruik gemaakt kan 

worden en dit beter en flexibeler te beheren is door hardware los te koppelen van de functionaliteit. Deze 

trend is begonnen aan de backend (server en storage) en beweegt zich nu naar de desktops.  

 

Bij desktop virtualisatie worden er op basis van virtualisatie technologieën complete werkplekken 

(besturingssysteem en applicaties) aan eindgebruikers aangeboden vanuit één centrale serveromgeving. Deze 

methode biedt nieuwe mogelijkheden en voordelen om centralisatie in de IT-infrastructuur door te voeren.  

Bij een virtuele desktop kunnen het besturingssysteem, de applicaties en de gebruikersinstellingen bovendien 

gescheiden worden van de aangeboden desktop, hetgeen de mogelijkheid biedt om de flexibiliteit en de 

beschikbaarheid te verhogen en de TCO te verlagen. Het centraal zetten van gegevens biedt daarnaast een 

beveiligingsvoordeel, omdat de applicaties en informatie in het datacenter beter beveiligd en gecontroleerd 

toegankelijk gemaakt kunnen worden.  

 

De verschillende methoden voor desktop delivery hebben ieder hun eigen voor- en nadelen, deze zijn vaak 

technisch van aard, zie het overzicht in de bijlage op pagina 10.  

 

Welke methode het meest geschikt is, is volledig afhankelijk van de wensen, eisen en behoeften als ook van 

de processen die binnen een organisatie spelen. In veel gevallen blijkt niet één maar een combinatie van 

twee of zelfs alle drie de methoden een organisatie de meeste voordelen op te leveren. Het is dan dus van 

belang om goed te kijken naar de behoeften van de gebruikers en de functionaliteiten die zij nodig hebben, 

zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden en er een hybride model komt waarmee desktops en 

applicaties bij de eindgebruiker terecht komen.  
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Volwassenheid Desktop Virtualisatie 

 

De ontwikkelingen op het gebied van Desktop Virtualisatie gaan zeer snel. De technologie is zeker klaar om 

in een volwassen en bedrijfsbrede productieomgeving te draaien. De gebruikerservaring ten opzichte van een 

traditionele desktop is gelijk, vaak sneller. Multimedia applicaties en USB-redirection werken goed, al zijn er 

enkele uitzonderingen. Het is dus aan te raden om hier goed mee te testen. De diverse vooraanstaande 

leveranciers zijn bezig om offline gebruik mogelijk te maken en de verwachting is dat dit in de loop van 

2010 beschikbaar komt. 
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ConclusieConclusieConclusieConclusie    

 

Welke desktop delivery-oplossing of combinatie van oplossingen een organisatie ook kiest, de mate waarin 

deze al in de basis is afgestemd op de zakelijke behoeften en doelstellingen blijkt in de praktijk van 

doorslaggevend belang voor het succes ervan.  

 

De recente ontwikkelingen op het gebied van virtuele desktops zorgen ervoor dat deze methode van desktop 

delivery steeds volwassener wordt. Onze ervaringen bij klanten bevestigen dat het technologieën zijn die nu 

al veel voordelen hebben ten opzichte van het traditionele client-server model en daarmee dus absoluut 

klaar zijn om toe te passen in een bedrijfsbrede productieomgeving. De roadmaps van verschillende 

leveranciers laten zien dat nieuwe features in hoog tempo worden toegevoegd, dus de functionaliteit zal 

alleen maar beter worden. De gebruiker staat hierbij centraal, hij/zij heeft alle vrijheid op de desktop, of deze 

nu op kantoor staat of buiten kantoor beschikbaar is. Vrijheid op een manier die voor de IT-afdeling 

uitstekend te beheren, te beveiligen en flexibel is. Het beste van alle werelden dus. 

 

Qwise kan organisaties die hun desktop omgeving willen vernieuwen of aanpassen op zowel strategisch als 

technisch niveau adviseren. Met een flinke dosis specialistische kennis op zak, kunnen de consultants van 

Qwise vanuit hun dagelijkse ervaring bij klanten kostenefficiënte, vernieuwende oplossingen aandragen om 

de desktop delivery-oplossing optimaal te laten aansluiten op de business. 
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Over QwiseOver QwiseOver QwiseOver Qwise    

 

Qwise is een system integrator die is gespecialiseerd in virtualisatie en centralisatie op basis van Citrix-, 

HP-, Microsoft-, NetApp-, RES Software- en VMware-technologie. Qwise levert oplossingen en diensten 

op het gebied van virtualisatie, server based computing en web based computing en is de enige 

virtualisatie- en centralisatiespecialist in Nederland die haar klanten een compleet dienstenportfolio kan 

bieden op het gebied van systeemintegratie, van strategisch en technisch advies en ontwerp tot en met 

realisatie, beheer en kennisoverdracht. 

 

Qwise onderscheidt zich door het hoge kennisniveau van zijn medewerkers, die stuk voor stuk Citrix-, 

Microsoft-, RES Software- en/of VMware-gecertificeerd zijn, en zijn gedegen, proactieve advies op zowel 

zakelijk/strategisch als technisch niveau. Dit in combinatie met een innovatieve, oplossings- en 

resultaatgerichte aanpak, de snelle, flexibele service en de sterke focus op de klant en zijn zakelijke 

doelstellingen, maakt Qwise tot de IT-partner bij uitstek voor organisaties die hun IT-omgeving optimaal 

willen benutten voor de realisatie van hun zakelijke doelstellingen en tegelijkertijd kosten willen 

besparen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.qwise.nl. 

 

    

    

    

QwiseQwiseQwiseQwise    B.V.B.V.B.V.B.V.    
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BijlageBijlageBijlageBijlage: Vergelijking: Vergelijking: Vergelijking: Vergelijking methoden desktop delivery methoden desktop delivery methoden desktop delivery methoden desktop delivery     

 

 Fysieke desktop SBC desktop Virtuele Desktop 

Initiële installatie 

Elke desktop fysiek 
plaatsen op de werkplek, 

geautomatiseerde 
methode voor installatie 

en uitrol. 

Server plaatsen, 
toegankelijk voor 

meerdere gebruikers, 
geautomatiseerde 

methode voor installatie 
en uitrol. 

Enkel image creëren, 
toegankelijk voor 

meerdere gebruikers. 
Eventueel automatisch 

aanbieden (afhankelijk van 
product). 

geautomatiseerde 
methode voor installatie 

en uitrol. 

Configuratie 

Desktop afhankelijke 
configuratie, foutgevoelig, 

hogere beheerlast, 
afhankelijkheid van 

gebruikersinstellingen. 

Enkele configuratie 
toepasbaar voor meerdere 

gebruikers, hoge impact 
bij fouten, lagere 
beheerlast, meer 
flexibiliteit met 

gebruikersinstellingen. 

Desktop onafhankelijke 
configuratie, lagere 

beheerlast 
onafhankelijkheid van 
gebruikersinstellingen. 

Onderhoud 

Patches en updates testen 
voor meerdere 

configuraties, intensievere 
uitrol. 

Eenvoudigere uitrol van 
patches en updates voor 
een enkele configuratie. 

Eenvoudigere uitrol van 
patches en updates voor 
een enkele configuratie. 

Inzet 
Vaak inzetbaar voor een 
enkel doel en een enkele 

medewerker. 

Flexibel inzetbaar voor 
meerdere medewerkers en 

werkzaamheden. 

Flexibel inzetbaar voor 
meerdere medewerkers en 

werkzaamheden. 

Mobiliteit 
Desktop is niet 

beschikbaar vanuit een 
andere locatie. 

Desktop kan op meerdere 
methoden beschikbaar 

worden gesteld op 
meerdere locaties. 

Desktop kan op meerdere 
methoden beschikbaar 

worden gesteld op 
meerdere locaties. 

Beveiliging Decentrale beveiliging Centrale beveiliging Centrale beveiliging 

Monitoren en 

troubleshooten 

Meten van performance 
en het ondersteunen bij 

problemen is 
arbeidsintensief en 

complex. 

Meten van performance 
en het ondersteunen bij 

problemen is efficiënter en 
effectiever. 

Meten van performance 
en het ondersteunen bij 

problemen is efficiënter en 
effectiever. 

Afschrijving Korte (technische) 
afschrijving 

Lange (technische) 
afschrijving 

Lange (technische) 
afschrijving 

Applicaties Applicaties voor single use 
ingericht. 

Applicaties voor Multi-use 
ingericht. Wordt niet door 

alle applicaties 
ondersteund. 

Applicaties voor single use 
ingericht. 

 


