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Inleiding

Meegaan met trends als mobiel werken en cloud computing is belangrijk om
succesvol te zijn, nu en in de toekomst. Daarom is het belangrijk om het maken
van keuzes voor IT en (mobiele) hardware als onderdeel van uw bedrijfsstrategie
te zien. Dit e-book helpt u de juiste keuzes te maken voor wat uw bedrijf of
organisatie nodig heeft op dit gebied. Doel is dat u optimaal profiteert van de
voordelen van wat er nu al op de markt is en nog komt.
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De internettechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Welke trends hebben nu en
in de nabije toekomst effect op uw IT-keuzes? We zetten ze in dit hoofdstuk voor
u op een rij. En we vertellen wat dit betekent voor u als ondernemer en wat de
slimste keuzes zijn.
Mobiel werken
Er zijn meerdere termen voor: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, flexibel werken, mobiel werken.
Ze staan voor: overal en altijd online kunnen werken op uw laptop, tablet of smartphone, dus ook
als u onderweg bent naar de klant.
Om uw medewerkers mobiel te kunnen laten werken, heeft u een aangepaste IT-infrastructuur
nodig, en een draadloos netwerk. Dat is de hele verzameling, op maat, van software en hardware.
Het is de investering waard. Ten eerste boekt u snel kostenbesparing omdat u minder hardware
nodig heeft, beheerkosten en het stroomverbruik omlaag gaan. Daarbij is het belangrijk eerst uw
interne werkprocessen geschikt te maken voor mobiel werken. Uw medewerkers moeten immers
altijd en overal toegang hebben tot documenten en systemen. Ten tweede, zo blijkt uit onderzoek
van de internationale IT-dienstverlener Dimension Data, wordt de IT-infrastructuur van bedrijven in
de toekomst twee keer zo goedkoop. De meeste ondernemingen kiezen voor online diensten zoals
cloud computing.

Cloud computing
Cloud computing is een verzamelterm voor allerlei online diensten. Denk aan online opslag zoals
Dropbox en Google Drive, online werken zoals Google Docs en Office 365 en online platforms
zoals Twitter en Salesforce. Ook internetbankieren en online boekhouden zijn voorbeelden van
cloud computing. Zakelijk biedt ‘de cloud’ veel opties en bijbehorende voordelen. De belangrijkste
zijn tijd- en kostenbesparing.

Apps en de App Gap
Online samenwerken op tablet of mobiel is in opmars en de vraag naar mobiele applicaties groeit
sterk. Toch aarzelen veel bedrijven nog met de ontwikkeling en implementatie van deze apps voor
medewerkers, klanten en partners. Dat blijkt uit onderzoek van Progress Software.
Door deze zogenoemde ‘App Gap’ lopen veel bedrijven kansen mis. De belangrijkste hindernissen
voor ondernemers zijn de beveiliging (54%), de extra investeringen (48%) en benodigde
ondersteuning (47%).
Dit gat tussen behoefte en aanbod groeit de komende jaren dicht, omdat steeds meer
ondernemers hun scepsis rond nieuwe technologie en online oplossingen laten varen. Zij draaien
het om: voorloper zijn op dit gebied levert nu en in de toekomst juist een sterke concurrentiepositie
op!
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“Het grote voordeel van werken in de cloud is dat
ik en mijn werknemers allemaal van huis uit
kunnen werken. Dat scheelt veel (reis)tijd en (reis)
kosten en je kunt sneller schakelen. Het maakt
het werken efficiënter.”
Peter van Mal, Eigenaar Steengoed Benelux BV
Bring Your Own Device (BYOD)
BYOD is de trend waarbij medewerkers eigen (mobiele) apparaten voor zakelijke doeleinden gebruiken.
Het eerder genoemde onderzoek van Dimension Data signaleert een groei in het aantal gebruikers die
werkgevers vragen om de IT-infrastructuur geschikt te maken voor BYOD. Ook BYOD vraagt om keuzes
op maat voor uw infrastructuur en draadloos netwerk.

Digitalisering
De hoeveelheid digitale informatie neemt ieder jaar met 60% toe. Dat betekent dat we in 2020 maar
liefst dertig keer zoveel digitale data hebben als nu. Nieuwe versies van mobiele apparaten kunnen al
die data met gemak verwerken. U boekt de meeste winst in tijd, energie en kosten als u uw
informatieprocessen digitaliseert en slim inricht en de nieuwste versies van mobiele apparaten gebruikt.

Sharing
Do It Together (DIT) is het motto van nu. Het staat voor samenwerken en het delen van informatie,
kennis, service en middelen. Binnen uw eigen organisatie, maar ook met partners en klanten. Steeds
meer bedrijven delen onderling zelfs een deel van de infrastructuur en het bijbehorende beheer om
kosteneffectiever te werken. Denk ook aan het delen van je bedrijfsnetwerk (WiFi) om klanten en
partners te faciliteren. Sharing is hot, pas dus uw IT-infrastructuur hierop aan.

Cybercrime
Kwade opzet is van alle tijden en dus ook in het digitale tijdperk aan de orde. We kennen de
krantenberichten over cybercrime. Cybercrime kan de overheid treffen, maar ook grote bedrijven en
MKB-ers. Beveiliging tegen computervirussen, phishing, hacking en andere vormen van cybercrime is
daarom een belangrijk issue. Ook dit heeft effect op uw IT-keuzes. Hardware en netwerken moeten upto-date zijn en voorzien zijn van firewalls, versleuteling, wachtwoorden en virusscans. Alle gebruikers
moeten zich bewust zijn van het belang van veilig werken. Laat u hierover goed adviseren door uw
leverancier.

Duurzaamheid en MVO
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zitten inmiddels in het DNA van
veel bedrijven. Ook bij producenten van hardware. Door verbeterde technologie gebruiken nieuwe
apparaten minder stroom. Er zijn zelfs apparaten van gerecycled materiaal op de markt. Die
ontwikkeling in duurzaam produceren gaat door. De mogelijkheden om bewuste keuzes voor ‘groene’
hardware te maken nemen dan ook de komende jaren verder toe.
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Als u de IT op orde hebt, sluit u helemaal aan op de IT-trends van nu, net als uw
doelgroep, partners en concurrenten. In dit hoofdstuk lichten we de 4 belangrijkste
voordelen kort toe.
1 Tijdwinst
Nieuwe technologische mogelijkheden maken het leven gemakkelijker en sneller. Vonden veel
mensen rond de eeuwwisseling nog dat een mobiele telefoon niet nodig was ‘omdat je toch een
antwoordapparaat hebt’, nu is de smartphone niet meer weg te denken. Zo gaat het ook met de
groei van digitaal werken en cloud computing. Cloud computing werkt snel en efficiënt. Het
opslaan en terugvinden van gegevens op de server wint het glansrijk van het opberg- en zoekwerk
in ordners.

2 Kostenbesparing
Met nieuwe technologie heeft u minder apparaten nodig, werkt u milieuvriendelijker en bespaart u
op energiekosten. Om de belangrijkste besparingen te noemen:
•

Digitalisering dringt de kosten voor printen, papier, mappen en archiefruimte terug

•

Met cloud computing bespaart u al snel op serverkosten en systeembeheer

•

Mobiel werken is kostenefficiënter omdat u daardoor minder werkruimte nodig heeft, minder
reist en minder reiskosten maakt.

3 Werkplezier
IT-oplossingen werken ‘ontzorgend’. Veel werkprocessen kunnen worden geautomatiseerd dankzij
IT. Denk aan handmatig en repeterend werk dat foutloos moet gebeuren, zoals het invoeren van
juiste betalingsinformatie. Automatiseren betekent dus minder fouten, minder zorgen, minder
stress, betere werksfeer. Én u heeft alle aandacht voor uw kernactiviteiten.

4 Aantrekkelijkheid
Meegroeien met de digitale revolutie maakt uw bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe en jonge
werknemers. Zij zijn immers van jongs af aan opgegroeid met IT en smartphones en tablets. Uw
huidige werknemers zullen zich meer verbonden voelen met uw bedrijf als moderne organisatie die
mobiel en flexibel werken mogelijk maakt en de IT op orde heeft. Klanten en partners ervaren u
daardoor als een professionele organisatie die snel en efficiënt handelt. Het kan zo maar het
doorslaggevende argument zijn in een belangrijke businessdeal!

Toekomstbestendige organisatie
De boodschap is: beschouw IT als onderdeel van uw bedrijfsstrategie
Denk daarom een aantal jaren vooruit over wat u nodig hebt aan IT. Betrek daarbij vragen als:
•

Welke processen ga ik verbeteren, digitaliseren en automatiseren?

•

Welke IT en hardware heb ik nodig?

•

Hoe implementeer ik de nieuwe IT-infrastructuur?

•

Hoe maak ik medewerkers bewust van veilig mobiel werken?

Met de IT op orde verbetert u de dienstverlening en versterkt u de concurrentiepositie van uw
organisatie. Daarnaast vergroot u de waarde van uw bedrijf. En dat is interessant voor potentiële
kopers, mocht dat aan de orde zijn.
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U wilt optimaal kunnen profiteren van de voordelen van mobiel werken en cloud
computing. Dat betekent dat uw IT up-to-date moet zijn. In dit hoofdstuk leest u
hier alles over.
Na 2020 is het traditionele werken op kantoor verleden tijd. Alle organisaties werken dan mobiel
en slaan hun data op in de cloud. Die ontwikkeling is al ingezet. Dat is ook te zien aan de ITinvesteringen van bedrijven in mobile devices in combinatie met cloud computing. Het zijn ook voor
de komende jaren de belangrijkste aanjagers van de groeiende IT-bestedingen.
Wat hebt u de komende jaren nodig om up-to-date te blijven in deze ontwikkeling?

Cloudservers
Door de enorme groei van de hoeveelheid digitale informatie groeit ook de behoefte van bedrijven
aan opslagruimte. Inmiddels kiezen steeds meer bedrijven voor opslag in de cloud: op een
cloudserver. De cloud-oplossingen zijn net zo betrouwbaar als opslag op de eigen server. Bovendien
is de gegarandeerde uptime (beschikbaarheid) van servers in de cloud veel hoger. Valt er
onverhoopt een cloudserver uit, dan wordt er direct overgeschakeld naar een ander datacenter,
met behoud van alle vereisten zoals de automatische backups. Kiest u toch voor een eigen server,
zorg dan voor goede backups en opslag op meerdere locaties. Uw leverancier kan u adviseren wat
voor uw organisatie de beste oplossing is.

Mobile devices
Voor mobiel werken heeft u uiteraard mobiele apparaten nodig. We zetten ze hieronder op een rij
met de toepassingsmogelijkheden.

Laptops
Is werken op kantoor nog belangrijk voor uw organisatie? Is het toetsenbord nog belangrijk bij de
werkzaamheden? Dan is het inruilen van de desktops voor laptops een goede optie in de
overgangsfase van desktop naar mobiel. Beperkingen zoals serverruimte zijn er niet, daar hebt u de
cloud voor. Werknemers kunnen eenvoudig thuis of op een andere locatie hun laptop openslaan en
aan het werk gaan. Zo nodig kan er een los beeldscherm op de laptop worden aangesloten.

Tablets
Bent u veel op pad en neemt u vaak digitale informatie door met klanten, partners en collega’s?
Kies dan voor de handzame tablets. Tablets en laptops groeien steeds meer naar elkaar toe. U kunt
bijvoorbeeld zo nodig een los toetsenbord op de tablet aansluiten.

“Voor ons is IT megabelangrijk. Er mogen twee
dingen absoluut niet falen: onze server en onze
telefoon. Dan hebben we echt een probleem.”
Cathy Vessies, Hoofd financiën en automatisering NPRC
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Smartphones
De smartphone is het aangewezen apparaat voor organisaties waar medewerkers altijd en overal de
juiste informatie bij de hand moeten hebben, zonder een computer op te starten. E-mails worden zo
sneller beantwoord. De productieve tijd per dag neemt hierdoor toe met bijna een uur.
De smartphone is het belangrijkste tussenstation tussen de gebruiker en de cloud. Het toekomstbeeld
na 2020 is: u loopt de flexruimte van uw bedrijf binnen. Hier liggen een draadloze muis en toetsenbord
klaar, een touchscreen hangt aan de muur. U kunt zó aan de slag. Bereid uw organisatie en uw
medewerkers dus voor op deze toekomst.

Tv-schermen
Tv-schermen hebben een bredere functie dan alleen die van digitale muurkrant voor werknemers en
bezoekers. Het tv-scherm is onmisbaar bij video-vergaderen waarbij u kunt communiceren en
vergaderen met collega’s, klanten en partners over de hele wereld. De tv-schermen zijn gemakkelijk
aan te sluiten op uw draadloze netwerk. Dat maakt ze ook geschikt als extra scherm bij het dagelijks
werk en bij bedrijfspresentaties.
Touchscreen-tv’s en interactieve whiteboards ontwikkelen zich snel. Dat maakt het mogelijk om vanaf
verschillende locaties samen aan bijvoorbeeld een presentatie te werken.

Camera’s
Camera’s zijn er niet alleen voor de beveiliging. Denk ook aan toepassingsmogelijkheden zoals:
•

klanten een inkijkje geven op kantoor

•

beeldbellen en videoconferencing

•

webinars (online seminars) geven

•

instructiefilms.

U kunt uw mobiele apparaten gebruiken als camera. Voor een hogere kwaliteit is het beter een aparte
webcam of camera aan te schaffen. Ook kunt u voor de opnames een videobedrijf inhuren. Om het
beeld te streamen heeft u uiteraard een internetverbinding nodig met de juiste capaciteit.

Scanners
Scanners zijn onmisbaar in de overgang van papier naar digitaal. Er zijn grofweg drie soorten scanners
op de markt:
•

de flatbed scanner

•

de dedicated scanner

•

de multifunctional printer (MFP).

Alle drie zijn ze geschikt om bedrijfsdocumenten te scannen. Maar het verschil zit hem vaak in de
hoeveelheid en dat bepaalt uw keuze. Hoe meer u scant, hoe meer capaciteit en functionaliteit u nodig
hebt. Voor de meeste bedrijven is een centrale MFP voldoende. De multifunctionele printer (MFP) die u
mogelijk nog hebt, komt dus nog steeds goed van pas. Alleen gaat u hem nu minder als printer
gebruiken, maar veel meer als scanner. Wordt er in uw bedrijf per afdeling veel gescand, dan bieden
enkele dedicated scanners op goed gekozen locaties uitkomst.
De MFP speelt een belangrijke rol in de overgang van papier naar digitaal. Zo kan er een document
managementsysteem aan worden gekoppeld, dat bepaalde documentenstromen (zoals facturen) in uw
organisatie automatiseert. Dit zorgt voor een flinke verbetering van het werkproces.
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“We hebben een externe systeembeheerder die
toeziet op de beveiliging. Dat bevalt heel goed.
Een paar weken terug hadden we een malwareprobleem waardoor onze e-mailserver eruit lag.
Onze externe systeembeheerder had dat binnen
een paar uur opgelost. Voor ons zijn dat
essentiële zaken, we kunnen niet zonder IT, daar
draait onze hele business op.”
Erich Wünker, Directeur Klooster Reizen BV
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Printers
Tien jaar geleden werd voorspeld dat we nu papierloos zouden werken. Het is niet gebeurd. Ook na
2020 zal er in de meeste bedrijven nog wel papier te vinden zijn. Printers blijven we dus nodig hebben.
Maar de printbehoefte verandert wel sterk door draadloos en mobiel werken. We gaan minder printen,
maar willen dat wel overal kunnen doen, draadloos en op de dichtstbijzijnde printer, vanaf laptop,
tablet of smartphone. Vrijwel iedere printer van de grote fabrikanten is geschikt te maken voor dit
mobiele printen: de meeste laser-, inkjet-, en multifunctionele printers. Ze moeten wel worden
aangemeld of in sommige gevallen worden voorzien van software. Bij mobiel printen via een print-app,
zijn geen verdere installaties nodig.

Unified Communications
‘Unified communications’, dat is de toekomst van telefonie. Hierbij kun je met ieder device deelnemen
aan een gesprek: met desktop, laptop, tablet, smartphone en vaste toestel. Unified communications
staat voor de technische integratie van verschillende vormen van communicatie: e-mail, voicemail,
chatten, bellen en video-vergaderen. Het vaste toestel verdwijnt dus niet helemaal. De komende jaren
zal ook de zakelijke markt VoIP gaan gebruiken, onder meer vanwege de besparingen tot wel 30% en
de combinatiemogelijkheden met andere devices.

Internetverbinding
Voor mobiel werken en dataopslag in de cloud zijn een sterke en betrouwbare internetverbinding en
een wifi-netwerk natuurlijk essentieel voor uw bedrijf. Het risico op uitval moet miniem zijn. Welk type
internetverbinding u nodig heeft, hangt af van uw behoefte. Maar breedbandinternet is wel vereist.
Onder deze verzamelterm vallen verschillende soorten snel internet, zoals: ADSL/VDSL, kabel, glasvezel,
satelliet en UMTS (internet op je smartphone). De beste keuze voor een toekomstbestendige verbinding
is kabel of glasvezel.

12

E-book IT op orde

Hoofdstuk

Ervaringen van andere organisaties

4

Cathy Vessies, Hoofd financiën en automatisering NPRC
“Door je systeembeheer uit te besteden heb je er geen omkijken meer naar. Op dit moment
wordt er bij problemen ingebeld door onze externe systeembeheerder, maar regelmatig moeten
wij handmatig nog iets omzetten. Door de ingewikkelde techniek werkt dat vaak lastig.”

Erich Wünker, Directeur Klooster Reizen BV
“De cloud was een ver-van-mijn-bed-show voor ons, maar nu kunnen we er echt niet meer
omheen. Ik vind het ideaal. Al onze werknemers kunnen nu vanuit huis werken. Het is een
fantastische ontwikkeling. Overal, 24 uur per dag, zeven dagen per week zijn je bestanden
beschikbaar.”

Peter van Male, Eigenaar Steengoed Benelux BV
“De beveiliging van al mijn systemen en data heb ik bewust uit handen gegeven aan onze ITleverancier. Beveiliging is belangrijk, daar moet je niet zelf aan gaan knutselen. Ik ben huiverig
voor internetcriminelen. Onze IT-partner zorgt voor een optimale, snelle en beveiligde verbinding
met het datacenter. Al het verkeer is versleuteld en dus onmogelijk te benaderen door
buitenstaanders.”
“Op dit moment maken wij de overstap naar de cloud. Onze volledige data en boekhouding
verschuiven van onze servers naar een datacenter van onze IT-leverancier. Het is voor ons een
mooie besparing van tijd en kosten. We gebruiken minder stroom, hoeven servers niet meer
handmatig op te starten én ik word niet meer uit bed gebeld als er iets mis is.”
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Waarom Ricoh
Niet voor niets is Ricoh wereldwijd marktleider op het gebied
van duurzame IT- en documentmanagement-oplossingen.
Wij bewijzen dat bedrijven van elke omvang efficiënter,
duurzamer en productiever kunnen werken. Daarnaast kunt
u kosten besparen en beter beheersen.
Door intensief samenwerken, creatief denken, adviseren en
trainen komen we tot oplossingen. Daarmee vereenvoudigt u
al uw documentintensieve processen en kunt u informatie beter
beheren. Ook verbetert de beveiliging van uw documenten.
Zo vertalen we uw wensen in slimme ideeën en concrete
oplossingen. imagine. change.

Ricoh Nederland B.V.
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