
Welke toepassingen migreer je  
wel of juist niet naar de cloud?
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Enterprise networks grow larger and more complex every day - and more critical 
to key business operations. The Barracuda NextGen Firewall S-Series - Secure 
Connector 1 (SC1) and Secure Access Concentrator (SAC) - is an essential tool for 
optimizing the performance, security, and availability of today's dispersed 
enterprise WANs.
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Securing the Internet of Things
The Barracuda NextGen Firewall S-Series is designed and built 

from the ground up to provide comprehensive, next-generation 

security while being simple to deploy and maintain, and highly 

scalable. Need to connect micro-offices, point of sales and 

machine-to-machine business? With the S-Series you're all set!

Easy to setup and maintain - SC1
The Secure Connector (SC1) is a hardware appliance purpose-

built to be an on-premise connectivity device that ensures 

high-performance and tamper-proof VPN connections to 

protect the data flow and, thus, guarantee data continuity. 

Bundling the data stream - SAC
The Secure Access Concentrator is the collecting point 

for the data stream. This fully fledged NextGen Firewall 

acts as VPN gateway for the SC1 deployments.

SACs can be run on vmware, Hyper-V, XenServer, or KVM 

environments as well as directly in Microsoft Azure.

Grows with your needs
Integration within the Barracuda NextGen Control Center 

architecture ensures that your deployment can grow with 

your needs without technical or financial trap doors. 

The template-based configuration ensures easy rollout 

of additional devices and maintain compliance. 

The Barracuda Advantage
Quick rollout

Comprehensive reporting

Highly scalable

Fully compatible with Microsoft Azure

Product Spotlight
• Powerful next-generation network firewall
• Advanced Threat Detection
• Built-in web security and IDS/IPS
• Full application visibility and granular control
• Centralized management of all functionalities
• Template-based and role-based configuration
• Available for VMware, XenServer, KVM, Hyper-V, and Microsoft Azure
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Iedereen maakt privé gebruik van de cloud via webapps, e-mail en cloudopslag. Veel 
bedrijven draaien nog veel diensten on-premise, terwijl het voor sommige oplossingen 
goedkoper, efficiënter of flexibeler is om ze naar de cloud te migreren. Welke  
toepassingen lenen zich er goed voor om naar de cloud te verhuizen? En welke (nog) niet?

IT-afdelingen staan onder steeds grotere druk van de interne organisatie. De business eist  
flexibiliteit en verwacht dat diensten razendsnel worden uitgerold. Apps moeten overal en altijd 
beschikbaar zijn, de performance van het datacenter moet nóg beter terwijl de IT-budgetten niet 
meegroeien met het eisenpakket en de datahoeveelheid. 
 
Vaak wordt de cloud als hét beloofde land genoemd waar de apps, data en infrastructuur naar  
gemigreerd moeten worden. Wat is de cloud eigenlijk? De cloud is een extern datacenter waarop 
architectuur, data en software draaien. Omdat alle software en bestanden online toegankelijk zijn, 
heb je er altijd en overal toegang toe. 

Cloud: SaaS, Iaas en PaaS  
De cloud kent drie diensten: cloudapplicaties Software as a Service (SaaS),  
infrastructuurclouddiensten Infrastructure as a Service (IaaS) en platformclouddiensten Platform as 
a Service (PaaS). 
• SaaS is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant sluit bijvoorbeeld een 

contract per maand per gebruiker, eventueel in combinatie met andere variabelen. De  
SaaS-leverancier zorgt voor installatie, onderhoud en beheer. De software wordt via internet bij 
de aanbieder benaderd. Denk bijvoorbeeld aan Office 365.

• IaaS biedt virtuele machines en opslag aan vanaf een schaalbaar platform. De  
infrastructuur wordt virtueel aangeboden en de hardware (servers, netwerkapparatuur en de 
werkstations) zijn in bezit van de serviceprovider. Een voorbeeld hiervan is  
Microsoft Azure.

• PaaS is een framework om een SaaS-maatwerk applicatie op te ontwikkelen. De  
afnemer huurt niet alleen de hardware in de cloud, maar ook de ingeregelde virtuele machines 
en bijbehorende services. Microsoft Azure is ook een PaaS-toepassing. 

 
Het volgende figuur maakt inzichtelijk wat bij welke vorm zelf beheerd wordt of is  
uitbesteed.
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Cloud: flexibeler en lagere kosten 
Volledige migratie naar de cloud impliceert dat het datacenter de deur uit kan omdat een inter-
netverbinding volstaat. De infrastructuur, de opslag en software worden allemaal als abonnement 
afgenomen. Hierdoor wordt de IT-dienst flexibeler en is minder beheer noodzakelijk. Fysieke  
servers hoeven immers niet meer beheerd te worden. Als er netwerkkoppelingen bijgeplaatst 
moeten worden, of er meer rekenkracht en opslag nodig is, kan dat gemakkelijk op afstand virtueel 
bijgeklikt worden. Met de schroevendraaier naar het on-premise datacenter om capaciteit toe te 
voegen, of te patchen is daarmee verleden tijd geworden. Hierdoor kan veel sneller ingesprongen 
worden op de vraag dan voorheen en kunnen applicaties sneller worden uitgerold, zelfs  
geautomatiseerd. Ook toegangs- en identiteitsbeheer kan op afstand of helemaal geautomatiseerd 
worden. De helpdesk die je wachtwoord reset, is daardoor 24/7 beschikbaar. 

Tegenwoordig verlangt flexwerk sowieso dat services altijd en overal toegankelijk zijn. Omdat  
gegevens en applicaties via de cloud online beschikbaar zijn, kan er overal en altijd (samen)gewerkt 
worden. Omdat zowel de infrastructuur als de software online staat, is de nieuwste versie van  
software automatisch beschikbaar op desktop-pc’s of mobiele apparaten. Hierdoor is volledig  
kantoorloos werken mogelijk. Ook kan de klantenservice via een applicatie als Skype voor  
Bedrijven vanuit thuis chatten en bellen. Omdat bestanden steeds groter worden, lopen veel 
on-premise mailboxen vol. Bij een overstap naar de cloud is er in principe een ongelimiteerde  
opslag en zijn e-mailquota verleden tijd.



Cloud heeft ook nadelen
Ondanks alle voordelen is de cloud niet voor iedereen de beste keuze. Zo wordt bij een overstap 
alle hardware die niet meer nodig is versneld afgeschreven. Toegang tot gegevens en toepassingen 
is afhankelijk van een goede bandbreedte. Is de snelheid van de verbinding te laag, dan kunnen 
apps gaan haperen. Als er helemaal geen verbinding is, is toegang tot bestanden en applicaties 
onmogelijk. Een slechtere gebruikerservaring is zeker het geval als data en applicaties fysiek van 
elkaar zijn gescheiden.  

Een uptime van 100% is bijna niet te garanderen en veel bedrijven doen dat dan ook niet, inclusief 
de grootste cloud-aanbieders. Een uptime van 99,95 procent betekent dat een applicatie bijna 4,5 
uur per jaar niet beschikbaar is. In sommige situaties en bij sommige bedrijven is dat gewoon niet 
goed genoeg. Mocht dat het geval zijn, dan kun je beter niet overgaan op een clouddienst. Kiezen 
voor cloudapplicaties is kiezen voor standaardsoftware. De beveiliging van de cloud-omgeving is 
afhankelijk van de leverancier en valt daarmee buiten de eigen controle. Omdat de gegevens  
extern staan, is het daarnaast goed om te weten of de data gemakkelijk naar een andere dienst  
gemigreerd kunnen worden. Sommige clouddiensten slaan data buiten Nederland of buiten Europa 
op. Als dat het geval is, moet extra aandacht besteed worden aan wet- en regelgeving rond privacy. 

Hybride omgeving: het beste van twee werelden
Een hybride cloudoplossing is een combinatie van cloudtoepassingen met hard- en software die 
nog on-premise staat. Hiermee blijft een deel van de ICT-omgeving lokaal en een ander deel wordt 
uitbesteed in de cloud. Als net geïnvesteerd is in een nieuwe server, kan het lonen deze server 
eerst af te schrijven. Een veel toegepaste hybride opzet is het lokaal opslaan van data, terwijl de 
e-mail in de cloud staat. Op die manier wordt grip op data gehouden en de kosten gedrukt terwijl 
flexibeler gewerkt kan worden. Een nadeel van een hybride situatie is de toename in de  
complexiteit. Applicaties in de cloud en in het datacenter moeten geïntegreerd en  
gesynchroniseerd zijn. Hierdoor moeten gebruikers in diverse omgevingen werken en leveranciers 
en SLA’s gemanaged worden. 

Vaak worden legacy applicaties of apps waarvan de data privacy gevoelig is, nog  
on-premise gehouden. Comptabiliteit en grip op security zijn daarvan de drijfveren.  
Bedrijven die naar de cloud gaan, hebben vanuit security namelijk een aantal benodigde controles 
nodig. Deze zitten niet of nog onvoldoende in de meeste cloud-oplossingen. Daarom wordt vaak 
vertrouwd op security software van third-party leveranciers die zich in het cloud-ecosysteem  
nestelen. Hierbij zien we dat netwerk firewalls of web application firewalls het nodige inzicht,  
alsmede grip en flexibiliteit geven. Met deze zekerheid kunnen klanten stappen zetten naar verdere  
expansie binnen de cloud.  

In de praktijk worden veel toepassingen naar de cloud gemigreerd, maar niet alles.  
Organisaties hebben verschillende (praktische) overwegingen om wel of juist een  
onderdeel nog even niet naar de cloud te migreren. Wij zetten de meest voorkomende op een rij.
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Networking in de cloud 
Networking in de cloud anders dan in een on-premise omgeving. In de cloud is er sprake van een 
gedeelde omgeving. Hierdoor is een VNET (virtual network) in Azure bijvoorbeeld niet hetzelfde als 
een on-premise VLAN (Virtual LAN). Hierdoor is er geen toegang tot de switches en andere  
hardware componenten. Veel klanten denken dat dit toch hetzelfde werkt en verwachten ook dat 
ze daar geen problemen mee gaan hebben. Dat blijkt in de praktijk niet altijd het geval. Hierdoor 
kan de roze cloud wel eens omslaan in een  
donderwolk.  
 
E-Mail/Office 
E-mail is meestal de eerste applicatie die naar de cloud wordt gemigreerd. Dat komt door  
verschillende voordelen:

• Geen mailquota meer: E-mails worden steeds ‘zwaarder’ dankzij allerlei bestanden die worden 
bijgesloten. Omdat de behoefte aan opslagruimte flexibel kan meegroeien, raken mailboxen 
niet meer vol. 

• Geen serveronderhoud meer: Omdat de mailserver in de cloud staat, is er geen  
serveronderhoud meer nodig, waardoor de IT-dienst zich op belangrijker zaken kan richten.

• Gemakkelijker disaster recovery: In e-mails staan vaak belangrijke documenten als  
spreadsheets en presentaties. Als er hardware kapot gaat, kun je er toch nog bij.

• Overal toegang: Cloudmail is overal beschikbaar vanaf elk apparaat. Hierdoor kan  
iedereen op elk moment mailen, zolang internettoegang beschikbaar is.

Gebruikers die nóg niet over zijn gegaan, noemen vaak het volgende nadeel:
• Minder controle: De serviceprovider controleert het hele systeem, hierdoor is er minder grip 

op de dienst.

Als bedrijven overgaan op cloudmail, is de stap naar het cloudplatform Office 365 snel  
gezet. Voordelen hiervan zijn:

• Altijd de nieuwste versie
• Toegang tot handige apps als OneDrive, Yammer en Skype, waarmee flexibeler en efficiënter 

kan worden samengewerkt.



SharePoint(Online)
SharePoint blijft vaak nog in het eigen datacenter draaien. Dat komt doordat het voor veel MKB-be-
drijven te complex is om de structuur van de fileserver om te zetten naar de cloud. Ze beseffen dat 
ze om de meerwaarde uit SharePoint te halen, de volledige mappenstructuur  
opnieuw moeten indelen. Dat is voor dit soort organisaties te veel werk.

Toch zijn er duidelijke voordelen te behalen bij een migratie naar de cloud:

• Lagere onderhoudskosten: een relatief kostbare lokale fileserver hoeft niet meer te worden 
onderhouden

• Altijd online toegang tot SharePoint Online, waardoor bewerkingen vanaf ieder device met 
internettoegang mogelijk is

• Automatische back-ups nemen zorgen weg
• Altijd de nieuwste softwareversie beschikbaar

Databases
We zien dat veel databases naar de cloud worden gemigreerd. Dat komt door de volgende voor-
delen: We zien dat veel databases naar de cloud worden gemigreerd. Dat komt door de volgende 
voordelen: 

• Minder beheer: je hoeft niet een hele (hardware) server in te richten, je kunt ook een enkele 
database in de cloud draaien. Database as a Service is op die manier een aanzienlijke kostenbe-
sparing

• Altijd de nieuwste softwareversie beschikbaar
• Uitrollen gaat sneller en kan in een dag in plaats van weken of maanden
• Gemakkelijker disaster recovery.
• Load balancing is uitbesteed. 

Storage
Veel privacygevoelige informatie verhuist steeds vaker naar de cloud. Dat komt door de steeds 
betere compliancy die garandeert dat data binnen de EU of Nederland kan worden opgeslagen. 
Gegevens worden vaak in de cloud opgeslagen vanwege deze pluspunten: 

• Altijd en overal toegang tot data
• Gemakkelijk en oneindig schaalbaar
• Minder beheerkosten
• Disaster recovery gemakkelijk en goedkoper
• Kost zoveel als je gebruikt, niet meer 
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CRM 
CRM-systemen worden net als e-mail snel naar de cloud gemigreerd. Dat komt door de  
onderstaande voordelen: 

• Minder beheer- en licentiecomplexiteit
• Overal en altijd toegang tot het CRM
• Altijd up-to-date dankzij contante vernieuwing
• Geen backend meer nodig 

Als nadeel wordt wel eens ervaren dat vanwege de standaardisering een nieuwe  
gebruikersacceptatie vraagt.

ERP 
Net als bij CRM zien we dat ook bij Enterprise Resource Management steeds vaker naar de cloud 
verplaatst. Dat kom door: 

• Minder beheer- en licentiecomplexiteit
• Overal en altijd toegang tot het ERP
• Altijd up-to-date dankzij contante vernieuwing
• Geen backend meer nodig 

Legacy apps 
Veel bedrijven zijn nog afhankelijk van bestaande legacy-applicaties die om uiteenlopende  
redenen vaak moeilijk zijn te migreren naar de cloud. Niet alle applicaties functioneren goed, of 
goed genoeg, als ze fysiek worden gescheiden van hun data. Sommige apps kunnen (nog) niet in 
de cloud draaien. Omdat Microsoft Azure volledig open wil stellen, worden voor dit cloudplatform 
constant apps ‘verSaaSd’.  
 
Desktop-as-a-Service (DaaS) 
Beheer is veel efficiënter en op afstand te doen. Fysieke computers behoeven veel minder  
onderhoud. Toch is er nog geen DaaS beschikbaar op Azure. Dat komt doordat de virtualisatie van 
hardware via één licentievorm gaat: SPLA. Windows-licenties zijn hierbinnen (nog) niet 
beschikbaar. 

Wil je weten of een migratie naar de cloud voor jouw organisatie de juiste stap is? Neem dan  
contact op met IT SUPPORT GROEP, ditp, TREDION of 2SOURCE4 voor een gratis Proof of Concept 
in 2016.


