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Microsoft MKB Cloud Services
Werk slimmer, niet harder met moderne oplossingen

Het bedrijfslandschap is veranderd
Waarschijnlijk maak je, net als veel andere bedrijven, gebruik van een aantal mobiele- en  
cloudoplossingen. Misschien is jouw bedrijf nog niet veranderd, je werknemers zijn dat  
waarschijnlijk al wel. Zij gaan op een andere manier om met hun apparaten, apps en data. De 
digitale transformatie die nu plaatsvindt in elke bedrijfssector zorgt ervoor dat jij je werk overal 
en altijd kunt doen. De flexibele oplossingen van Microsoft geven jou het gereedschap in handen 
waarmee je maximaal bedrijfsresultaat kunt bereiken, terwijl de kosten, complexiteit en risico’s 
worden geminimaliseerd. 

Voor het midden- en kleinbedrijf zijn met cloudtechnologie talloze efficiëntieslagen te  
maken. De cloud geeft daarnaast toegang tot oplossingen die voorheen te duur of te complex  
waren. Hierdoor wordt jouw bedrijf wendbaarder en kan het zich bijvoorbeeld sneller aanpassen 
aan marktontwikkelingen. 

Omdat cloudservices al zo zijn ingeburgerd, 
gebruik je ze waarschijnlijk al zonder er bij stil 
te staan. Gebruik je bijvoorbeeld een  
e-maildienst als Exchange Online of
synchroniseer je bestanden met opslag- 
toepassingen als OneDrive for Business? Dan
pluk je al de vruchten van de cloud. Er zijn
nog meer voordelen te behalen. Naast de
verschillende apps en services kun je de cloud
als een connected platform gebruiken. Dat
platform stelt je in staat meer te doen, sneller
te groeien en te focussen op waar je het beste
in bent. Je kunt gebruik maken van
wendbaarheid en innovatie die grote
bedrijven niet kunnen evenaren.

Tegelijkertijd kun je wel profiteren van  
dezelfde technologie die door de grootste 
bedrijven wordt gebruikt. Voordat je naar het
cloudplatform verhuist, is het handig om eerst de uitdagingen en doelen helder op het netvlies te 
krijgen. Denk daarbij niet in individuele toepassingen, maar zet een stip op de horizon. Stel jezelf 
de vraag: waar wil ik heen met mijn bedrijf en hoe kan de cloud mij daarin ondersteunen’.
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Maak contact met klanten
Geef je klanten toegang tot informatie, de tools en de koopmogelijkheden vanaf elk apparaat dat 
zij willen gebruiken. Door klantgegevens beter te analyseren, kun je betere marketing toepassen 
waardoor je meer sales-mogelijkheden kunt vinden. Door verbanden te leggen tussen  
verschillende klantactiviteiten, krijg je een volledig klantbeeld waarmee je de beste producten en
service kunt bieden. 

Stroomlijn bedrijfsprocessen
Of het nu gaat om een voorstel klaar te maken voor verzending naar een klant of het beheren van 
compliance-eisen, de cloud kan workflows vereenvoudigen. Dat kan omdat iedereen is  
aangesloten en vanwege de mogelijkheden om handmatig werk al of niet te automatiseren.  
Daarnaast kom je efficiënter tot eindproducten dankzij bestandssynchronisatie en toegang vanaf
verschillende apparaten.

Maak handig gebruik van data
Ook kleine bedrijven kunnen tegenwoordig profiteren van big data. Het cloudplatform kan hét 
verbindingsstation zijn voor verschillende databronnen. Het vormt dan het solide fundament dat 
concurrentievoordeel oplevert vanwege waardevolle datainzichten. Met de cloud wordt schaalbare, 
veilige opslag van hoge kwaliteit voor elk bedrijf betaalbaar. Extra rekenkracht, opslagcapaciteit of 
koppelingen klik je gemakkelijk bij.

Verbeter samenwerking
Ondersteun collega’s om overal en altijd vanaf elk apparaat samen te werken waarin ze naadloos 
van de ene naar de andere manier van communiceren schakelen. Geef ze de mogelijkheid om 
schermen te delen, te beeldbellen en apparaten te gebruiken als whiteboards en notebooks.  
Creëer teamsites waar mensen waar en wanneer dan ook gemakkelijk content kunnen
delen. 

Mobiliteit managen
Door mobiele apparaten aan te sluiten op cloud gebaseerde managementservices, wordt het  
gemakkelijker om gegevens te beschermen tegen verlies. Daarnaast bied je gemakkelijker apps en 
services aan waardoor je mobiele collega’s productiever worden. Allemaal zonder in te leveren op 
veiligheid.  

Minder IT-beheerlast
Misschien draaien alle applicaties op verschillende servers. Misschien zijn ze al gevirtualiseerd op 
je eigen on-premise servers. Door de IT naar de cloud te migreren, kan enorm worden bespaard 
op beheerkosten. Je kunt de voordelen vergroten door het platform te kiezen dat aansluit bij jouw 
specifieke workloads. 

Overweeg je de cloud in te zetten als platform waarop je je bedrijf efficiënt kunt inrichten en  
gebruikt voor je groeistrategie? Neem dan een kijkje wat Microsoft voor jou kan betekenen. Van 
CRM Online tot opslag op Azure storage, rekenkracht en analytics, de cloud services van Microsoft 
zijn gemaakt om samen te werken. Hierdoor heb je de voordelen van een platform zonder dat je 
het zelf hoeft samen te stellen. Het is ook zo ontwikkeld dat het naadloos integreert met  
Microsoft-oplossingen waar bedrijven al jaren op vertrouwen. Hierdoor wordt migratie en de  
ingebruikname van nieuwe applicaties een stuk eenvoudiger. Welke service je ook kiest, het nu is 
de tijd om na te denken over de mogelijkheden van de cloud.
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In 5 stappen van kantoorserver 
naar cloudservice

Je vertrouwt al jaren de kantoorserver, maar vanwege meer flexibiliteit, gemakkelijke  
integratie van mobiele toepassingen en lagere kosten is een overstap naar een cloudservice 
geen slecht idee. Maar hoe pak je dat aan? Dit artikel helpt je bij de verschillende fases: van 
het uitstippelen van de juiste strategie tot je collega’s motiveren aan de slag te gaan in de 
cloud. 

1. Past het bij de strategie?
Werken in de cloud heeft een aantal grote voordelen. Rekenkracht en opslag kunnen op afstand 
gemakkelijk worden verhoogd of verlaagd. Dat is handig als je ineens meer websitebezoek, klanten 
en orders te verwerken krijgt. Op- of afschalen wordt een fluitje van een cent. Je hoeft niet meer 
fysiek koppelingen en servers bij te plaatsen. De schroevendraaier is helemaal vervangen door de 
muis: na wat kliks heb je meer of juist minder serverkracht. Misschien heb je nét nieuwe apparatuur 
gekocht, waardoor een overstap naar de cloud financieel zonde zou zijn omdat je versneld gaat  
afschrijven. Dan is het goed om door te rekenen of het handig is om nog even gebruik te maken 
van je eigen spullen. Denk in wat-als-scenario’s en vanaf welk moment het wél interessant wordt. 
Denk ook aan het vermijden van kosten. Welke kosten maak ik in de toekomst niet als ik nu of 
over een jaar voor cloud kiest. Niemand beschikt over een glazen bol, maar misschien verwacht 
je vanwege de aantrekkende economie dat jouw bedrijf straks ook als een speer gaat. Dan is het 
misschien toch een idee om de overstap te overwegen. Zeker als collega’s veel onderweg zijn en 
mobiel willen werken. Via de cloud is dat gemakkelijker te regelen dan via de kantoorserver. 

2. Maak een inventarisatie
Maak een overzicht van wat je nodig hebt qua functionaliteit. Wat gebruik je en hoeveel gebruik 
je per maand? Door hiervan een goede inschatting te maken, neem je direct de juiste hoeveelheid 
rekenkracht, opslag en virtuele servers af. Kijk ook welke applicaties van derden voor bijvoorbeeld 
boekhouden je gebruikt. Microsoft beschermt wel de eigen applicaties op zijn cloud, maar niet de 
applicaties die bedrijven er zelf op zetten. Als je een applicatie naar Azure migreert, zul je op zoek 
moeten naar de juiste beveiligingssoftware. Omdat werken in de cloud een grotere bandbreedte 
vereist, is het upgraden van het internetabonnement misschien raadzaam. Gebrekkige  
IT-infrastructuur op kantoor kan cloudapplicaties enorm vertragen. Door het netwerk actief te  
monitoren leer je welke verbeteringen cruciaal zijn. 

3. Vind de juiste partner
Ondernemers hebben vaak een overvolle agenda. Het is dan misschien te veel van het goede om 
zelf het wiel uit te vinden op het gebied van cloud-IT. Een partner kan je helpen met het maken 
van de juiste keuzes. Het kan geen kwaad om goed om je heen te kijken met welke onderneming 
je het best kunt samenwerken. Voor elk bedrijf en bedrijfsgrootte is er wel een partner te vinden 
met specifieke ervaring.
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4. Haal de juiste kennis in huis
De cloud werkt net even anders dan een kantoorserver. Zo worden extra switches, servers of 
firewalls niet meer fysiek in de serverruimte geplaatst. De tastbare apparaten zijn code
geworden: Infastructure as Code. Voor de overstap zul je daarom moeten analyseren hoe je  
daarvoor moet configureren of programmeren.  

5. Overstappen is niet alleen de knop omzetten
Als je bedrijf naar de cloud overstapt, maak je nog steeds gebruik van dezelfde, vertrouwde  
programma’s. De look & feel en mogelijkheden kunnen wel afwijken. Gooi je collega’s niet in
het diepe en help ze met een korte cursus. Door goed te luisteren naar de ervaringen van je  
personeel, help je ze hun werk beter te doen. Doe dat niet alleen nadat de knop om is
gezet. Een goede voorbereiding zorgt voor een naadloze overstap. Bied continu een luisterend oor 
en help ze waar nodig. Daarmee hebben zij niet alleen meer profijt van werken in de cloud, maar 
jouw bedrijf ook.
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5 problemen vermijden bij een 
migratie naar de cloud

Wat gaat er vaak mis en hoe zorg je dat jouw migratie naar de cloud wél vlekkeloos  
verloopt? Met deze praktische tips vermijd je technische problemen en zorg je dat jouw 
werknemers ook enthousiast met de nieuwe tools aan de slag gaan. 

1. Verkeerde doelstelling
Vaak wordt het middel (de cloud) tot doelstelling gepromoveerd zonder de behoefte van de  
business en de medewerkers helder op het netvlies te hebben. Wat bereiken we met een migratie 
naar de cloud? Een heldere doelstelling is de basis van een succesvolle overstap naar de cloud. Dat 
begint bij een inventarisatie van wat jij en je medewerkers echt nodig hebben om goed te werken. 
Door deze eisen en wensen te matchen met de technische mogelijkheden heb je een leidraad voor 
de overstap. 

2. Ben je wel echt klaar voor de cloud?
Het komt weleens voor dat na een overstap op werken in de cloud niet zo rap verloopt als je had 
gedacht. Traag opstartende programma’s of haperende verbindingen werken niet echt  
motiverend. Werken via de cloud stelt hogere eisen aan netwerkverbindingen, daarom is  
bijvoorbeeld een check op de eigen infrastructuur noodzakelijk. Daarnaast blijken smartphones
soms ongeschikt te zijn voor bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Daarom is het verstandig een 
goed overzicht te maken van wat je al in huis hebt. 

3. Slechte start dankzij slechte data
De meeste bedrijven slaan alles op en niet even gestructureerd. Veel bedrijven die migreren naar 
de cloud hebben daardoor vaak last van een bulk aan slechte en versnipperde informatie. Denk 
aan verschillende versies van hetzelfde bestand terwijl het document wat je nodig hebt onvindbaar 
is. Daarnaast is data vaak oud of nooit goedgekeurd. Breng goed in kaart wat belangrijk is om mee 
te nemen en wat weg kan. Kijk vóór de migratie opnieuw naar je bedrijfsstructuur en maak een  
bijpassend dataschema. Dat kost tijd, maar je verzekert jezelf van een echte frisse en  
productieve start. Juiste profielinformatie (uit de Active Directory) is essentieel voor een goede 
start. Uit de praktijk blijkt wanneer collega’s profielinformatie zoals functie en telefoonnummer 
zelf invullen dit al snel resulteert in onvolledige of incorrecte data. Je partner kan je hiermee goed 
helpen. Bespreek dit met ze.
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4. Verkeerde leverancier
Helaas loopt niet altijd alles op rolletjes, een betrouwbare partner helpt je om weer aan de slag te 
gaan. Als een softwareleverancier meer klanten uit jouw branche heeft geholpen, weet hij wat de 
kansen en uitdagingen zijn. Stel je leverancier kritische vragen hoe hij je kan helpen. Vragen die je 
kan stellen zijn: hoeveel klanten heeft hij en hoe groot zijn ze, kan hij de apparatuur monitoren, 
gecertificeerd beheren en ondersteunen. Welk percentage van zijn klanten verlengt hun contract 
en welke onderaannemers zijn betrokken. Kies ook een partner die een duidelijke exit-strategie 
kan voorleggen. Als je ontevreden bent, wil je snel en gemakkelijk afscheid kunnen nemen en de 
data kunnen exporteren. 

5. Geen zin om aan de slag te gaan met de nieuwe tools
Veranderingen zijn lastig, ook al is de gebruiksinterface vertrouwd. Niet alle collega’s staan te 
springen om bijvoorbeeld de telefoon in te wisselen voor een headset met Skype voor
Bedrijven op hun laptop. Als vanaf de oriëntatie op het nieuwe systeem de praktische voordelen 
voor iedereen duidelijk worden gemaakt, zullen werknemers enthousiaster meegaan in de  
verandering. Neem je collega’s dus mee in het hele traject. Als de kantoorserver is ingewisseld 
voor kantoorservice vanuit de cloud stopt het niet. Houd je collega’s op de hoogte van de
nieuwe mogelijkheden en vraag ze naar hun struikelblokken. Een enthousiaste tech-ambassadeur 
die praktische hulp biedt, kan een wereld van verschil maken. Plak dus geen pleister achteraf door 
nog éven de acceptatie te willen regelen.
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7 praktische tips voor  
dataveiligheid in de cloud

Het is handig en efficiënt om vanuit de cloud overal en altijd te kunnen werken. Gegevens 
staan niet alleen meer op de traditionele kantoorcomputer, maar ook en vooral verspreid 
over notebooks, smartphones en tablets. Dit maakt de beveiliging van programma’s, data en 
verbindingen onoverzichtelijker. Tegelijkertijd is security juist belangrijker, zeker nu  
criminelen steeds slimmer worden in het stelen van gegevens. In dit artikel lees je 7  
praktische tips om klant- en bedrijfsgegevens optimaal te beveiligen. 

1. Stel een veiligheidsbeleid in
Via een smartphone of notebook werk je veel flexibeler dan als je alles op die ene  
kantoorcomputer moet doen. Daarom kiezen moderne MKB’ers een mobiele werkplek vanuit de 
cloud. Dat is steeds vaker een notebook of smartphone van eigen keuze. Hierdoor vallen ze minder 
onder IT-toezicht dan de traditionele kantoorcomputer. Omdat je niet wilt dat bedrijfs- of
klantgegevens kwijtraken of gestolen worden, is een veiligheidsbeleid een must. Stel daarom  
iemand aan die veiligheid van systemen controleert en collega’s daarin helpt. Hij verhoogt het  
bewustzijn over datarisico’s. Maak een plan en ga na waar gevoelige gegevens zich bevinden. Zijn 
die data goed beveiligd of schiet het te kort? Bij twijfel is de hulp van een expert een goed idee. 
Achteraf aan klanten moeten toegeven dat data zijn verdwenen, is een stuk vervelender. 

2. Klik niet op dubieuze e-mails
Je hebt het druk en de mailbox puilt uit van de ongelezen e-mail. Omdat criminelen steeds 
professioneler worden met phishingmails, zijn fouten snel gemaakt. Doordat gebruikers op 
dubieuze, bijna niet van echt te onderscheiden, e-mails klikken, raken dagelijks enorm veel  
bedrijfscomputers geïnfecteerd met virussen, crypto- en malware. Die laatste varianten zijn erg
populair en versleutelen bestanden of vergrendelen je systeem. Als je losgeld betaalt,  
ontgrendelen de criminelen je systeem. Controleer e-mails altijd op echtheid. Klik daarom nooit op 
links in een phishing e-mail. Waarschuw ook altijd de organisatie uit wiens naam je kwaadaardige 
e-mail krijgt.

3. Update software en firmware
Veel software van criminelen dringt binnen via gaten in verouderde software. Daarom is het  
noodzakelijk om up-to-date te blijven. Door alle computers en telefoons (automatisch) uit te  
rusten met de nieuwste versies, bug fixes en patches lopen data in het netwerk het minste risico. 
Ook verouderde besturingssoftware van de hardware, de firmware, kan openstaan, waardoor
cybercriminelen kunnen binnendringen. Niet alle apparaten zoals routers en netwerkprinters  
voorzien zichzelf van de nieuwste besturingssoftware. Controleer die dus ook regelmatig voor een 
update.
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4. Sluit de poorten
Een computer heeft meerdere ingangen, deze worden poorten genoemd. Via deze poorten gaat 
het internetverkeer heen en weer. Zo gaat webverkeer via poort 80 en verloopt het e-mailverkeer 
via poort 25. De meeste ingangen op een computer staan standaard open, ook als ze niet in  
gebruik zijn. Cybercriminelen kunnen met speciale programma’s enorm veel computers
tegelijkertijd scannen, op zoek naar open poorten waar ze misbruik van kunnen maken. Door zelf 
een online poortscan uit te voeren, weet je wat openstaat en kunnen poorten die niet gebruikt 
worden, uit voorzorg gesloten worden. 

5. Dankzij goede back-ups snel weer aan het werk
Door regelmatig gegevens op te slaan en die back-ups weer te back-uppen, raak je nooit wat kwijt. 
Daardoor kan het werk weer snel worden opgepakt. Back-up-tools zijn tegenwoordig vaak in  
besturingssystemen ingebouwd en er zijn ook tal van andere goede oplossingen te vinden. Door
het maken van back-ups te automatiseren, loop je de minste kans op grootschalig  
gegevensverlies. Veel organisaties die door ransomware getroffen werden, waren dankzij back-ups 
na enkele uren weer back in business. Het opslaan van je documenten in Onedrive voor Bedrijven 
heeft verschillende voordelen. De documenten zijn op verschillende apparaten te openen en te 
bewerken. En omdat deze documenten online zijn opgeslagen, is dit meteen je back-up. 

6. Gegevens achter slot en grendel
Elk bedrijf heeft data. Of die gegevens in de cloud of op USB-sticks staan, ze kunnen in verkeerde 
handen vallen. De eerste, noodzakelijke stap is het instellen van wachtwoorden op computers en 
smartphones. De tweede cruciale stap is om gegevens via encryptie (versleuteling) te beveiligen. 
Met behulp van BitLocker kan een geheel station versleuteld worden. Zelfs als een harde schijf  
verwijderd wordt, kan deze niet worden uitgelezen op een andere computer. Met BitLocker To Go 
zijn externe datadragers zoals harde schijven en USB-sticks op dezelfde manier te beveiligen. 

7. Op afstand apps verwijderen bij verlies
Omdat collega’s overal en altijd werken, is overzicht noodzakelijk. Het handigst zou zijn om op  
afstand controle te houden. Dat kan met Microsoft Intune. Daarmee kunnen de laatste  
beveiligingsmaatregelen, en bedrijfsapps, WiFi-instellingen of gewenste certificaten geïnstalleerd 
worden. Het maakt niet uit of het apparaat eigendom is van de medewerker of van het bedrijf.  
Microsoft Intune beheert alleen de bedrijfsdata en bedrijfs-apps. Bij diefstal of verlies worden  
alleen de zakelijke apps en data verwijderd.

8



Minder IT-kosten dankzij 
clouddiensten: 2 rekenvoorbeelden

9

De voordelen van een overstap naar de cloud lijken eindeloos. Je betaalt alleen naar gebruik, geen beheerkosten meer voor 
servers en de IT-infrastructuur kan bijna volledig de deur uit. Maar wat levert het onder de streep op? Met de twee 
rekenvoorbeelden in dit artikel krijg je inzicht in wat jouw bedrijf zou kunnen besparen.

Voor een goedlopende business, is het belangrijker dan ooit om kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kan door delen van je 
bedrijfsvoering uit te besteden omdat anderen iets beter, sneller en goedkoper kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de 
bedrijfsadministratie of de belastingaangifte, die heb je waarschijnlijk ook uitbesteed. Dat kan ook met je ICT. In plaats van erin te 
investeren en te onderhouden kun je het ook alleen gebruiken. Via de cloud ben je niet meer de eigenaar van software, servers en 
netwerkinfrastructuur, maar neem je het af als abonnement. Dat heeft een aantal voordelen:

Lagere kosten
Het enige wat je nodig hebt om te werken, is een internetverbinding met de cloud. Geen aankoopkosten en onderhoud meer nodig 
van servers, opslag en back-up. Je betaalt wat je afneemt. Dus niet meer voor de kantoorserver die aanstaat, maar eigenlijk niets 
doet.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
Via internet kun je altijd en overal bij je e-mail, gedeelde bestanden en je apps. Je kunt met alle populaire smartphones, laptops en 
tablets aan de slag. Je hoeft dus niet meer naar kantoor om je werk te doen.

Flexibiliteit
Gaat het je voor de wind of zit het even tegen, dan pas je je abonnement gewoon aan. Maandelijks kun je met een paar muisklikken 
het aantal licenties, rekenkracht en opslagcapaciteit vergroten of verkleinen. Ook nieuwe programma’s zet je in de cloud veel sneller 
aan of uit dan als je het op verschillende kantoorcomputers moet installeren.

Dat klinkt als een win-win-win-scenario, maar wat kost het? Om een indicatie te geven wat een overstap naar de cloud je per maand 
kost hebben we onderstaande scenario’s toegevoegd. In deze scenario’s is rekening gehouden met de maandelijkse kosten voor een 
virtuele server of Microsoft Azure, Office 365 en Remote Desktop Services.

Scenario 1: Dansschool
Een dansschool wordt geleid door één eigenaar. Hij heeft twee docenten in vaste dienst; daarnaast heeft hij een aantal freelance 
dansleraren. Alleen de eigenaar en de vaste docenten hebben toegang tot de IT. Met de huidige applicaties op een oude server 
regelen ze de financiële administratie via Remote Desktop Services, hun CRM verloopt al via een cloud-dienst.

De eigenaar wil zich niet bezighouden met IT en is niet van plan de huidige hardware te upgraden. De oplossing is de Cloud Small 
Business Services (CSBS) Remote Desktop Server (RDS). Hierbij neemt de dansschool voor 3 gebruikers Office 365 af inclusief Office-
clienttoepassingen, waarmee de gebruikers op alle hun apparaten Office kunnen gebruiken. Daarnaast kiest de dansschoolhouder 
voor een kleine Azure VM, in combinatie met Windows Server met 135 GB opslag voor de apps van de school.
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In deze configuratie heeft hij de beschikking over 2 rekenkernen en 3,5 GB RAM. Hij neemt hier ook Azure Backup bij en RDS 
SAL, waarmee hij altijd en overal toegang heeft tot zijn bedrijfs-apps. Nu gaan ‘s avonds de servers automatisch uit als ze toch 
niet gebruikt worden. De school overweegt nog een kioskabonnement op Office 365 voor Bedrijven af te nemen, zodat de 
dansleraren roosters en vorderingen goed kunnen bijhouden.

Aantal Product Prijs per maand per 
gebruiker in euro’s 

Prijs per jaar in euro’s 

3 10,50 378 
1 80 960 
3 

Office 365 Business Premium 
Microsoft®Azure A2 VM, Backup 
RDS SAL 4,49 162 

1.500 

In dit voorbeeld zijn de totale IT-kosten €1.500 euro per jaar. 

Scenario 2: hotelketen met 3 vestigingen 
Het tweede voorbeeld is een kleine keten van hotels met 3 locaties. Deze heeft in totaal 15 medewerkers die toegang hebben 
tot de IT-oplossingen. Externen hebben tot dusverre geen toegang. Met bedrijfs-apps van een lokale softwareontwikkelaar 
verzorgen de hotels de reserveringen en boekingen. 

Ze hebben per locatie een server en ze gebruiken een WordPress-website voor het contact met hun klanten. Om geen klandizie 
mis te lopen, moet de server een 99,9% uptime garanderen. Voor de gehoste website is dat geen probleem, via de on-premise-
oplossing is dat niet haalbaar. Cloud Small Business Services (CSBS) Remote Desktop Server (RDS) met voor 15 medewerkers 
Office 365 inclusief Office-clienttoepassingen biedt uitkomst. 

De keten neemt 1 middelgrote Azure VM af met Windows Server en 285 GB opslag voor de bedrijfs-apps. In deze configuratie 
nemen ze 4 rekenkernen af in combinatie met 7 GB RAM inclusief Azure Backup, een beveiligde VPN-verbinding en 
bandbreedte voor verkeer. 

Een optie zou kunnen zijn om  te kiezen voor Office 365 voor Bedrijven: kioskabonnementen, om bijvoorbeeld kalenders te 
kunnen delen. De onderneming kan de huidige website zo laten of ook naar Azure migreren.

Aantal Product Prijs per maand per 
gebruiker in euro’s 

Prijs per jaar in euro’s 

15 10,50 1.890 
1 300 3.600 
1 

Office 365 Business Premium 
Microsoft®Azure A2 VM, Backup 
Microsoft®Azure A2 VM, Backup 300 3.600 

5.490 

In dit voorbeeld zijn de totale IT-kosten €5.490 per jaar. Het inzetten van Microsoft Azure-oplossingen kan tot een grote 
kostenbesparing leiden. Waarom? Hoogstwaarschijnlijk staat de oplossing die je in huis hebt altijd aan, of je hem nu 
gebruikt of niet. Bij Azure zet je de dienst aan wanneer je hem nodig hebt, daarna ga je pas betalen. Als je wilt weten 
hoeveel jij precies onder de streep overhoudt, neem dan contact op met Rick Boomaars (v-riboom@microsoft.com). Deze 
voorbeelden geven een goede indicatie, maar de prijzen kunnen wijzigen.




