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Economische en technologische trends veranderen de business in hoog tempo. De 
faciliteiten dienen mee te bewegen. Maar IT weet zich gevangen in een inflexibele 
omgeving. Dat kan én moet anders.

IT als energie?
Uw energierekening is een direct gevolg van de hoeveel

heid elektriciteit die u gebruikt. Uw waterrekening? Precies 

hetzelfde verhaal. Maar waarom bent u wel verplicht 

een vast bedrag voor uw ITfaciliteiten betalen? Terwijl u 

nota bene niet eens alle faciliteiten benut. Bijvoorbeeld 

simpelweg omdat uw organisatie krimpt. Of omdat u liever 

met een IToverschot dan met schaarste kampt.

IT volgt te allen tijden de business. En die business is 

continu in beweging. Dat betekent dat de business harde 

keuzes dient te maken. Kostenbeheersing is het devies, 

óók op IT. Maar tegelijkertijd wil diezelfde organisatie wél 

dat IT sneller en beter meebeweegt met de vraag van de 

business.

Gevolg is dat ook IT continu in beweging is. Het maande

lijkse gebruik verschilt. Maar betalen voor de gebruikte 

‘hoeveelheid’ IT is in een traditionele omgeving geen 

optie. Opschalen is veelal geen probleem. Terugschalen 

is een heel ander verhaal.

‘Schaalbaarheid is voor ons erg belangrijk’

Zorgverlener PuurZuid wilde na haar verhuizing ook een 

professionaliseringsslag slaan op het gebied van IT. Staf

medewerker ICT Tjeerd van der Meulen: “Schaalbaarheid, 

veiligheid van de data én flexibilisering zijn voor ons erg 

belangrijk. Daarbij komt ook dat het voor een organisatie 

met een beperkt ITteam onmogelijk is alle technologische 

ontwikkelingen bij te houden en te vertalen naar oplossin

gen voor de eigen organisatie.”

Het extern hosten van de IT-infrastructuur was één van de 

belangrijkste wensen van PuurZuid. Dit betekent dat de 

zorginstelling zelf geen hardware en software aan hoeft 

te schaffen en dat de zorgen voor het onderhoud bij een 

derde partij liggen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat 

de maandelijkse kosten 

overzichtelijk zijn en dat er 

eenvoudig aanpassingen 

gedaan kunnen worden.

Tjeerd van der Meulen,

Stafmedewerker ICT bij 

PuurZuid
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De cloud als flexibiliserings-enabler
Wie IT wil flexibiliseren, sluit vroeg of laat aan op de 

cloud. Clouddiensten dragen bij aan de flexibilisering, 

schaalbaarheid en transparantie van organisaties. Cloud 

computing geeft gebruikers de mogelijkheid ITdiensten te 

gebruiken zónder al te veel kennis van de achterliggende 

technologische infrastructuur. Maar met clouddiensten 

als SaaS, IaaS, PaaS beschikt u wél over alle benodigde 

ITvoorzieningen.

Flexibele infrastructuur

Dat heeft zo zijn voordelen, onder meer op financieel 

vlak. In de ‘oude situatie’ is er sprake van een fysieke 

infrastructuur. De aankoop van die traditionele hardware 

of software resulteert in vaste momenten van hoge 

investeringen. Terwijl het daadwerkelijke gebruik 

wisselvalliger is dan de investeringen. In het ergste 

geval worstelen organisaties zelfs met een onvoorziene 

piek in hun ITverbruik. En dan? Nogmaals investeren? 

Grote kans dat dat te laat is om die piek op te vangen. 

Om nog maar te zwijgen over de kosten van die nieuwe 

investering.

De cloud geeft de business de mogelijkheid eenvoudig 

te schakelen. Organisaties betalen voor hetgeen ze 

gebruiken, of dat nu software, infrastructuur of een 

platform is. Dit maakt de kosten voorspelbaar en op 

deze wijze voorkomen organisaties capaciteits of 

performanceproblemen.

De visie op IT is veranderd. Het is niet langer een doel op 

zich. IT moet vooral de business faciliteren. Probleem  én 

voordeel  is dat de mogelijkheden op het gebied van IT 

de laatste jaren alleen maar talrijker zijn geworden. Voor 

organisaties is het vrijwel onmogelijk al die mogelijkheden 

bij te houden. Laat staan er op in te spelen. 

De oplossing is ogenschijnlijk simpel: flexibilisering. 

Applicatielandschap, infrastructuur en ITorganisatie 

moeten afgestemd zijn op de dynamiek van de business. 

Alleen op die manier kunnen bedrijven sneller inspelen op 

veranderingen in de markt. Ze kunnen op ieder moment 

op én neerschalen, om bijvoorbeeld kostenverlaging 

te realiseren. En zich vervolgens te focussen op de 

kernactiviteiten.

Flexibel schakelen

De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren 

maken snel en flexibel schakelen mogelijk. Utility computing 

en clouddiensten als SoftwareasaService (SaaS), 

InfrastructureasaService (IaaS) en PlatformasaService 

(PaaS) zijn veelal al een onderdeel van het ITlandschap. 

Maar hoe realiseert een bedrijf vervolgens flexibilisering? 

Hoe zet een organisatie de ITresources optimaal in, opdat 

de ondersteuning voor de business optimaal is?

‘We hadden meer licenties dan we nodig 
hadden’

NIBESVV hield onlangs de eigen IT tegen het licht. Het 

financiële kennisinstituut maakte gebruik van een achttien 

jaar oud bedrijfssysteem. Niet heel erg praktisch. De 

organisatie acteert bovendien in een turbulente markt. Zo 

moeten banken en verzekeraars bezuinigen. Ondertussen 

roert de concurrentie zich. Dat kan resulteren in minder 

werk voor NIBESVV. Dat betekende dat het kennisinstituut 

behoefte had aan een ITomgeving die snel in kan spelen op 

veranderingen.

Interim ITmanager Peter Verdiesen: “We werkten met losse 

pc’s, waarop losstaande pakketten waren geïnstalleerd. 

We hadden meer licenties 

dan we nodig hadden. Met 

onze nieuwe virtual desktop 

infrastructure betaal je alleen 

voor de licenties die je 

daadwerkelijk gebruikt.

Peter Verdiesen, Interim  

ITmanager bij NIBESVV
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Gevoelige informatie

Neemt niet weg dat de overstap naar de cloud in 

eerste instantie complexiteit met zich mee brengt. 

Het is een gevolg van de verschillende leveranciers, 

leveringsvormen, dienstenniveaus en contracten. Grote 

kans dat u bovendien niet uw hele ITomgeving richting 

de cloud wil brengen. Sommige onderdelen  denk aan 

bedrijfskritische systemen  heeft u wellicht liever in eigen 

beheer. Dat kan. 

De oplossing schuilt in een hybride structuur, waarbij 

sommige onderdelen onpremise draaien (ofwel, op het 

eigen netwerk), sommige onderdelen in een private cloud 

(een extern gehost verlengstuk van het eigen netwerk) en 

sommige onderdelen in een public cloud. Op die manier 

behouden organisaties de mogelijkheid hun infrastructuur 

met behulp van een externe provider te schalen en 

tegelijkertijd gevoelige data in eigen huis te houden.

Hybrid computing
Deze combinatie van cloud en onpremiseoplossingen 

klinkt ingewikkelder dan het is. Om deze hybride structuur 

inzichtelijk te maken is het mogelijk een beroep te 

doen op hybrid computing als dienstverlening. Simpel 

gezegd: een ‘mengpaneel’, waarbij de gebruiker de 

dienstverlening afstemt op de behoefte. Opdat de 

onderliggende architectuur van de cloudinfrastructuur past 

bij de situatie. 

In overleg zijn dienstverleners van hybrid computing in 

staat te bepalen welke applicaties het beste in een eigen 

omgeving draaien, welke volstaan om af te nemen als 

SaaSoplossing en welke moeten worden ondergebracht 

bij een service provider. 

‘Meer flexibele inzet van ICT’

Alleen in Nederland maken al zeshonderdduizend leraren 

en scholieren gebruik van de educatieve publicaties van 

Infinitas Learning. Maar ook in overige Europese landen 

staan de educatieve publicaties van Infinitas Learning 

hoog aangeschreven. De verhouding tussen print en 

digitaal is nu nog 8020. Maar de vraag naar elektronische 

dienstverlening neemt toe. Probleem was dat alle landen 

hun eigen ITbeheer voerden. Reden voor het bedrijf IT te 

centraliseren, middels een hybrid computingoplossing. Zo 

kunnen bedrijfskritische systemen als het specialistische 

uitgeverijsysteem in huis blijven draaien.

Jean Pierre Miani, Technology Officer van Infinitas 

Learning: “Behalve de financiële voordelen ervaren we 

een verbetering van de performance. Die is verdubbeld 

ten opzichte van de vorige situatie. De capaciteit is nu 

zelfs zo goed, dat we servers kunnen uitzetten. Iets dat 

eerst ondenkbaar was. Het hybrid computingmodel staat 

dit toe, hetgeen scheelt in 

de kosten. En mocht het 

dataverkeer toenemen, dan 

is het geen probleem snel 

extra servers te benutten.“

Jean Pierre Miani, 

Technology Officer van 

Infinitas Learning
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termijncontracten. De ‘operational level agreements’ 

daaronder kunnen bedrijven iedere maand wijzigen. 

Daarin schuilt de kracht van hybrid computing, het is een 

‘change enabler’.

Middels hybrid computing is de business optimaal in staat 

haar IT-faciliteiten flexibel en schaalbaar in te richten, 

waarbij óók de toekomst verzekerd is.

Leuk, die cloud als enabler van flexibilisering. Maar hoe 

zorgt IT dat de business ook in de toekomst beschikt 

over up-to-date technologieën en technieken, om zo de 

gewenste serviceniveaus te leveren?

Hybrid computing

Hybrid computing is gestoeld op het combineren 

van verschillende cloudvarianten over verschillende 

cloudlocaties, zowel public  denk aan Azure en AWS 

- als private. Uiteraard zo flexibel en kostvriendelijk 

mogelijk opgebouwd. Voordeel is dat organisaties middels 

hybrid computing beschikken over een zogenaamde 

‘cloudbroker’ die regeert over alle cloudlocaties heen. Zo 

kunnen bedrijven altijd leunen op één aanspreekpunt én 

een vast serviceniveau. Wel zo overzichtelijk.

Maar bedrijven willen meer dan alleen snel kunnen 

schakelen op het moment dat ze meer of minder IT

faciliteiten verbruiken. In de toekomst wil de business 

ook verzekerd zijn van de modernste software en 

infrastructuur. Opdat IT de business optimaal faciliteert.  

Naast operationeel overleg is strategisch overleg met de 

aanbieder van hybrid computing daarom cruciaal. Want 

alleen door continu met elkaar te discussiëren creëren 

bedrijven én aanbieder de basis voor een innovatieve 

toekomst. 

Lange versus korte termijn
Traditionele outsourcerelaties bieden organisaties de 

mogelijkheid op de eigen core business te focussen. Maar 

ze creëren in veel gevallen ook een nadeel. Vaak is er 

sprake van lange termijncontracten, waarbij de afspraken 

éénmalig tot stand komen. Die kunnen weliswaar 

schaalbaar zijn, maar ze zijn niet per definitie afgestemd 

op de laatste ITontwikkelingen. Terwijl organisaties juist 

wél onderhevig zijn aan constante veranderingen en daar 

met hun ITbeleid op in willen spelen.

Leveranciers van hybrid computing geven de business 

daarom de mogelijkheid snel te switchen, ook van 

leverancier. Zij gaan over het algemeen uit van korte 

Samenwerking staat echt centraal

UNIT4 biedt met UNIT4 Hybrid Computing beheer en 

hostingdiensten waarmee organisaties in staat zijn 

flexibel in te spelen op veranderingen. “Samenwerking 

staat echt centraal in wat UNIT4 doet. Alle partijen 

hebben er immers belang bij dat de relatie voortduurt. Op 

operationeel, tactisch en strategisch niveau organiseert 

UNIT4 sessies om de relevantie van bepaalde zaken en 

de eventuele aanpassingen te bepalen. Dat zit opgesloten 

in de dienstverlening. Hiervoor hoeft het contract niet te 

worden gewijzigd.”

Richard Wimmer is salesmanager bij UNIT4 IT Solutions. 

richard.wimmer@unit4.com
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UNIT4. IT VOORUITGEDACHT

Wie IT-oplossingen maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties 
zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moeten oplossingen nu al klaar zijn voor de 
veranderingen van morgen. Embracing change is ons motto: UNIT4 is continu 
bezig met veranderingen. Het resultaat voor onze klant is IT vooruitgedacht. 
Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: oplossingen leveren die klaar zijn 
voor morgen. Dus altijd zullen werken. In tijden van snelle veranderingen  

beloven wij één ding: stabiliteit. Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïn-
teresseerd bent in ‘ground breaking solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie 
blijft draaien en groeien. Wij begrijpen dat. Om voorop te blijven moet uw 
oplossing snel en kosteneffectief aan tepassen zijn aan de continu verander-
ende situatie van uw organisatie. Klanten van UNIT4 kunnen gerust zijn: met 
oplossingen die nu al klaar zijn voor morgen, verandert u gemakkelijk mee. 

UNIT4 IT Solutions B.V.
Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht

T 088 247 17 77 F 088 247 17 88
I www.unit4.nl/hybridcomputing E itsolutions@unit4.com

 Innovatief ICT Nederland


