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Inleiding: Een strategie voor een mobiele workspace is pure 
noodzaak 

De technologie waar organisaties gebruik van maken, heeft verschillende grote 
veranderingen ondergaan sinds de komst van de computer. In de jaren 60 was 
de mainframe het belangrijkste computermodel. Een decennium later werd de 
minicomputer geïntroduceerd. In de jaren 90 stapten bedrijven langzaam maar 
zeker over op het pc-gebaseerde client/server-model, dat op een gegeven 
moment werd opgevolgd door het internetmodel. Momenteel ondergaat de 
technologische industrie de grootste verandering tot nog toe: de overgang naar 
mobile computing (afbeelding 1). 

Deze overgang heeft een aantal gevolgen voor IT: 

• Naarmate de mobiliteit toeneemt, wordt het computergebruik steeds minder 
afhankelijk van de locatie. Werknemers zullen taken willen uitvoeren en 
toegang tot content willen krijgen vanaf elke willekeurige locatie en via elk 
willekeurig netwerk.  

• Er zullen veel meer apparaten moeten worden beheerd door IT—zowel 
bedrijfsapparaten als apparaten van werknemers—wat zaken nog complexer 
maakt.  

• Mobile computing wordt een pijler van het netwerk en een strategisch middel 
dat zal worden gebruikt om een voorsprong te krijgen op de concurrentie.  

De evolutie van bedrijfsconnectiviteit naar bedrijfsmobiliteit verschilt echter van alle 
voorgaande veranderingen op het gebied van computergebruik, omdat men er 
anders door gaat werken. Vroeger boden bedrijven toegang tot de benodigde 
toepassingen en gegevens vanaf door het bedrijf verstrekte apparaten, zoals laptops 
en desktops, in gecontroleerde omgevingen. Deze nauw geïntegreerde omgevingen 
dwongen werknemers ertoe een specifiek apparaat en besturingssysteem te 
gebruiken en soms zelf op een bepaalde locatie te werken. Mobiliteit maakt een 
einde aan deze beperkingen en laat werknemers op een andere manier werken.  

Afbeelding 1: mobiliteit wordt de grootste IT-verandering uit de geschiedenis 

Bron: ZK Research, 2014 
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Door het bieden van een mobiele 
workspace, waarin toepassingen, 
content en communicatieservices 

zijn samengevoegd en 
geoptimaliseerd voor alle 

netwerkapparaten, gebruikers en 
locaties, kunnen werknemers 

overal en op elk tijdstip effectiever 
en flexibeler zijn. 

Naarmate mobiliteit verder wordt geïntegreerd in bedrijven, treden de volgende ontwikkelingen op: 

• De aard van het werk verandert. Door mobiliteit worden de werkstijl en de levensstijl van werknemers 
flexibeler. Werknemers zullen werk steeds minder zien als iets dat op een bepaalde fysieke locatie moet 
worden gedaan, maar meer als een aantal activiteiten dat overal kan worden uitgevoerd. Deze activiteiten 
worden ondersteund door een steeds groter scala aan mobiele apparaten, zoals laptops, smartphones, tablets 
en nieuwe apparaten die zich nog op de tekentafel van ontwikkelaars bevinden.  

• Ondersteuning van BYOD (Bring Your Own Device) wordt onontkoombaar voor de meeste organisaties. 
Veel IT-afdelingen hebben BYOD-strategieën en het gebruik van consumentenapparaten voor werkdoeleinden in 
eerste instantie tegengehouden, vooral vanwege zorgen omtrent de beveiliging. De ondersteuning van mobiele 
apparaten—enkele of duizenden—is een belangrijk middel geworden om de productiviteit van werknemers te 
verhogen en de nieuwe generatie werknemers aan te trekken. Als gevolg van deze verandering hebben 
sommige bedrijven hun personeel uitgerust met smartphones en tablets. Het is niet echt van belang hoe 
consumentenapparaten hun intrede doen op de werkplek; waar het om gaat is het besef dat het gebeurt.  

• Toepassingen worden apparaat- en contextbewust. Traditionele toepassingen werken voor alle gebruikers 
en apparaten in het bedrijf hetzelfde en dat voldeed jarenlang. Moderne, mobiele werknemers hebben toegang 
nodig tot toepassingen, resources en services die passen bij hun rol, bij het apparaat dat ze gebruiken, bij wat 
ze proberen te bereiken en zelfs bij waar ze zich fysiek bevinden.  

• Betrokkenheid van klanten zal veranderen als gevolg van contextuele toepassingen. 
Contextgebaseerde, locatiebewuste toepassingen zullen niet alleen de productiviteit van werknemers 
vergroten, maar ook van invloed zijn op hoe organisaties communiceren met gebruikers van hun services en 
producten. Mobiele werknemers, zoals campuspersoneel, artsen, verzekeringsagenten en vertegenwoordigers 
kunnen vanaf tablets toegang tot persoonlijke informatie krijgen en direct reageren op klanten. Organisaties 
kunnen bovendien toepassingen ontwikkelen die direct met klanten communiceren en aangepaste informatie 
bieden die het gemak vergroten, tijd besparen en producten en services promoten. 

Mobiliteit ontwikkelt zich: het gaat niet meer alleen om het apparaat, maar om het creëren van een krachtige 
werkomgeving waartoe met elk apparaat toegang kan worden verkregen. Doordat een mobiele werkruimte wordt 

gecreëerd die toepassingen, content en communicatieservices 
combineert die zijn geoptimaliseerd voor alle netwerkapparaten, 
gebruikers en locaties, worden werknemers waar en wanneer dan 
ook effectiever en flexibeler. Dit biedt werknemers de vrijheid de 
beste tool te selecteren voor de taak die ze moeten uitvoeren, zonder 
dat ze zich zorgen hoeven te maken over interoperabiliteit, 
compatibiliteit van besturingssystemen of integratie van 
toepassingen. Bedrijven die een voorsprong willen nemen op de 
concurrentie, moeten onmiddellijk actie ondernemen om optimaal te 
kunnen profiteren van mobiliteit. 

Sectie II: De uitdagingen die de implementatie van een mobiele workspace met zich 
meebrengt  

Het idee van een veelomvattende mobiele strategie past bij de ontwikkeling van mobiele apparaten en de 
groeiende vaardigheden van het personeel. De implementatie van een mobiele werkruimte brengt echter een 
aantal bedrijfsmatige en technische uitdagingen met zich mee waarbij de volgende belanghebbenden in de 
organisaties betrokken zijn. 

IT-managers en managers van bedrijfsonderdelen 

• De business case ontwikkelen voor mobiliteit van werknemers: het kan lastig zijn de business case voor 
mobiliteit te ontwikkelen en er komt meer bij kijken dan alleen een traditionele ROI-berekening. De business 
case moet de nadruk leggen op het verbeteren van specifieke KPI's (Key Performance Indicators), zoals het 
verhogen van de productiviteit, het besparen van tijd en het mogelijk maken van nieuwe mobiele processen 
die bedrijfsmatige voordelen bieden (bijvoorbeeld beter gekwalificeerde werknemers aantrekken en behouden, 
accuratere patiëntenzorg meten voor artsen of het aantal trouwe klanten vergroten door klanten een 
persoonlijkere ervaring te bieden). Deze voordelen moeten worden afgezet tegen verschillende factoren, zoals 
de kosten van extra infrastructuur, extra toepassingen en mobiele services. 
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• Bedrijfsprocessen volgens de juiste prioriteiten mobiel maken: bij de implementatie van een mobiele 
werkruimte komt meer kijken dan alleen het toevoegen van mobiele apparaten aan de huidige toolkit van 
werknemers. Het is van groot belang dat managers van bedrijfsonderdelen en IT-leidinggevenden 
samenwerken, zodat specifieke processen opnieuw kunnen worden ontworpen voor het mobiele model, in 
plaats van gewoon aan de bestaande situatie te worden toegevoegd. Tijdgevoelige processen met veel 
menselijke latentie omdat er veel tijd wordt besteed aan communicatie met anderen of aan het verkrijgen van 
toegang tot informatie, zijn een goed startpunt. 

Mobiliteitsbeheerders  

• Ondersteuning van meer mobiele gebruikers, apparaten en toepassingen: ZK Research heeft in 2014 
onderzoek verricht waaruit blijkt dat CIO's momenteel helemaal gaan voor mobiliteit om de productiviteit van 
werknemers te vergroten en informatieverschaffing te versnellen (afbeelding 2). Dat betekent dat 
mobiliteitsbeheerders een manier moeten vinden om meer mobiele werknemers te ondersteunen. Traditionele 
ondersteuningsmodellen zijn echter gebaseerd op de standaardisatie van endpoints, besturingssystemen en 
toepassingen. Elke werknemer beschikte over dezelfde toolkit, waardoor IT een schaalbaar ondersteuningsmodel 
kon ontwikkelen rond een aantal goed gedefinieerde factoren. Een mobiele werkruimte omvat allerlei apparaten, 
mobiele besturingssystemen, werkstijlen en toepassingen en in deze omgeving kunnen met behulp van traditionele 
ondersteuningsprocessen onmogelijk meer mobiele werknemers worden ondersteund. Om de schaal aan te 
passen moet de mobiliteitsbeheerder een nieuwe, intelligente selfservice en geautomatiseerde 
ondersteuningsmodellen ontwikkelen om te zorgen dat gebruikers de assistentie krijgen die ze nodig hebben. 

• Zorgen voor een consistente, hoogwaardige gebruikerservaring: gebruikers verwachten een uitstekende 
mobiele ervaring, ongeacht hun apparaat, netwerk of locatie. Dat is een extra grote uitdaging geworden door 
de opkomst van interactieve HTML5, mobiele video en andere multimediatoepassingen. Mobiliteitsbeheerders 
die een consistente gebruikerservaring willen leveren, moeten bij het ontwikkelen van een mobiele strategie 
rekening houden met apparaten, netwerken, toepassingsmodellen en processen. Een teleurstellende 
gebruikerservaring leidt tot een teleurstellende ROI. 

Kosten van mobiele serviceproviders berekenen: er moet met veel factoren rekening worden gehouden bij het 
berekenen van de kosten van mobiele services, zoals de vraag of er individuele abonnementen of 
bedrijfsabonnementen worden gebruikt, wat de kosten van roaming zijn (met name voor internationale 
reizigers) en gegevensbundels. Mobiliteitsbeheerders moeten bovendien weten welke toepassingen via het 
WiFi-netwerk kunnen werken, om kosten van mobiel gebruik te besparen. 

 
Afbeelding 2: mobiliteit vergroot productiviteit 

Bron: Onderzoek naar consumentisme door ZK Research, 2014 
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Netwerk- en beveiligingsbeheerders  

• Optimale netwerkprestaties bieden vanaf elke locatie: door de implementatie van een mobiele werkruimte 
kan het aantal apparaten in het netwerk met een factor drie of zelfs vier toenemen. Dit alleen al kan chaotische 
gevolgen hebben voor het netwerk. Aangezien de meeste van deze nieuwe apparaten echter uitstekende 
multimediamogelijkheden hebben, kan het ooit zo ordentelijke en beheerbare systeem een chaos worden. 
Bovendien moeten netwerk- en beveiligingsbeheerders ervoor zorgen dat het gebruik door werknemers van 
persoonlijke toepassingen niet van invloed is op de prestaties van bedrijfstoepassingen. Voor een mobiele 
strategie voor de werkruimte moeten netwerkprofessionals hun beheerstrategieën herevalueren en 
overstappen van een reactief model op een meer proactief model.  

• Beveiliging bieden voor gebruikers, apparaten, toepassingen en gegevens: traditionele netwerken met 
door het bedrijf beheerde apparaten waren nooit eenvoudig te beveiligen, maar de methode was niet 
gecompliceerd. Beveiliging van het ene ingangs/uitgangspunt en controle van alle apparaten bood voldoende 
beveiliging. Mobiliteit leidt echter tot veel meer ingangspunten voor het bedrijfsnetwerk en biedt gebruikers ook 
de mogelijkheid bedrijfsgegevens uit een veilige omgeving te halen door ze eenvoudigweg naar een apparaat 
te downloaden.  

• Contextueel toegangsbeleid beheren en handhaven: bij traditioneel computergebruik kwam het verlenen 
van toegang aan een apparaat neer op het verlenen van toegang aan een gebruiker, omdat elke gebruiker 
maar één apparaat had. Tegenwoordig kunnen gebruikers het netwerk met meerdere apparaten betreden 
vanaf beveiligde en onbeveiligde locaties, en gebruiken ze ongecontroleerde toepassingen die een veel groter 
risico op malware met zich meebrengen. Netwerkbeheerders moeten toegangsbeleid ontwikkelen dat 
consistent kan worden beheerd en gehandhaafd. Ze moeten er rekening mee houden wie de gebruiker is, wat 
voor apparaat hij of zij gebruikt, of het apparaat conform de vereisten is, waartoe het toegang heeft, of de 
toegang afkomstig is vanuit een veilig netwerk en of het verlenen van toegang aan het apparaat mogelijk leidt 
tot een inbreuk op het nalevingsbeleid.  

Toepassingsbeheerders 

• Een flexibele toepassingstrategie voor mobiliteit ontwikkelen: veel organisaties staan onder druk om 
toepassingen te leveren voor een steeds grotere variëteit aan apparaten en besturingssystemen. In de 
strategie voor toepassingsontwikkeling moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, zoals de 
vereiste gebruikerservaring, het beveiligingsrisico, hoe snel de toepassing nodig is, de grootte van de 
doelgroep en de vereisten op het gebied van back-endintegratie. Op basis van deze en andere overwegingen 
kunnen toepassingsbeheerders verschillende leveringsmodellen voor toepassingen implementeren, zoals 
native op het apparaat, browsergebaseerde HTML5, hybride, SaaS en virtuele apps. Toepassingsbeheerders 
hebben een mobiele infrastructuur nodig die is ontworpen om de levering van al deze modellen te beveiligen, 
te beheren en te optimaliseren, zodat ze voor elke toepassing het geschiktste model kunnen gebruiken.  

• Toepassingsprestaties evalueren in meerdere leveringsmodellen en netwerken: de prestaties van 
mobiele toepassingen kunnen sterk variëren, afhankelijk van de vraag of de gebruiker een hoogwaardig WiFi-
netwerk van ondernemingskwaliteit, een hotspot op een nevenvestiging of een verzadigd mobiel netwerk 
gebruikt. Toepassingsbeheerders moeten met alle mogelijke netwerkomgevingen rekening houden om een 
optimale gebruikerservaring te bieden, ongeacht of gebruikers werken met een native toepassing, HTML5, een 
virtuele toepassing of een real-time spraak/video-toepassing.  

Organisaties die gebruik willen maken van een mobiele werkruimte, moeten hun horizon verbreden. In plaats van 
een reactieve aanpak van BYOD te implementeren moeten ze een proactieve, holistische mobiele strategie 
ontwikkelen die beantwoordt aan de vereisten van al deze belanghebbenden. De volgende twee secties bieden 
een leidraad voor het identificeren van best practices vanuit respectievelijk een zakelijk perspectief en een 
technologisch perspectief. 
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Sectie III: Best practices voor het ontwikkelen van een mobiliteitsstrategie 

Het ontwikkelen van een mobiele werkruimte kan een lastige taak zijn gezien het aantal uitdagingen dat bij het 
proces komt kijken. De volgende best practices kunnen bedrijven helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen 
die mobiliteit met zich meebrengt: 

• Zet een succesvol IT-mobiliteitsteam op. Als u er zeker van wilt zijn dat uw mobiliteitsinitiatief voldoet aan 
de behoeften van uw organisatie, organiseert u een mobiliteitsteam dat is afgestemd op de belangen en 
vereisten van zowel zakelijke belanghebbenden als IT-belanghebbenden. 

• Ontwikkel de business case op basis van bedrijfskansen in plaats van puur op basis van ROI. Maak 
gebruik van mobiliteit om te profiteren van nieuwe mogelijkheden, zoals het verbeteren van de ervaring in de 
winkel of het beter uitrusten van buitendienstmedewerkers. De ontwikkeling en prioritering van mobiele 
processen leidt tot nieuwe inkomstenstromen en maakt een gedetailleerde ROI overbodig.  

• Bepaal welke partners het best passen bij uw mobiliteitsstrategie. Baseer uw strategie op een klein aantal 
strategische partners en technologieleveranciers met bewezen capaciteiten op het gebied van mobiliteit en 
roadmaps die passen bij uw eigen visie en strategie.  

• Ondersteun uiteenlopende werkstijlen. De mobiele werkruimte moet flexibel zijn en allerlei werkwijzen en 
use cases ondersteunen. Er moet zowel rekening worden gehouden met horizontale use cases (zoals 
verkopers, kenniswerkers, telewerkers en leidingegevenden) en verticale use cases.  

• Implementeer een IT-selfservicemodel. Het selfservicemodel voor ondersteuning is gangbaar in de 
consumentenwereld, maar minder gebruikelijk in bedrijven. Selfservice voor mobiele apparaten, toepassingen 
en services kan de IT-overhead aanzienlijk reduceren en gebruikerstevredenheid vergroten, omdat de meeste 
werknemers het selfservicemodel als zeer prettig ervaren.  

• Profiteer van zowel cloudgebaseerde oplossingen als oplossingen op de interne locatie. De keuze 
tussen cloudgebaseerde en interne oplossingen is niet eenvoudig. Beide modellen hebben sterke en zwakke 
punten. Bedrijven moeten cloudgebaseerde en interne oplossingscomponenten combineren om met maximale 
flexibiliteit te kunnen inspelen op technologische en zakelijke prioriteiten. 

• Definieer beleids- en vertrouwensmodellen om uw bedrijf te beschermen en te voldoen aan 
nalevingsvereisten. Ontwikkel beleid dat het bedrijf beschermt zonder dat dit ten koste gaat van de voordelen 
van mobiliteit. Vertrouwensmodellen helpen het evenwicht te vinden tussen risico's en voordelen voor het 
bedrijf. In een risicomijdende organisatie mogen bedrijfsgegevens zich bijvoorbeeld niet op een apparaat van 
een werknemer bevinden. In een minder risicogevoelige organisatie kan het beleid bijvoorbeeld toestaan dat 
apparaten van werknemers bedrijfsgegevens downloaden zolang deze zijn versleuteld. 

• Overweeg mobiliteit te gebruiken als platform voor innovatie. Implementeer een mobiele workspace-
oplossing die kan voldoen aan de vereisten van vandaag en een platform kan leveren voor toekomstige 
innovatieve mobiele ervaringen. Dergelijke innovaties kunnen op locatie en nabijheid gebaseerde 
voorzieningen, het Internet of Things, ondersteuning van machine naar machine, zelfconfiguratie, 
ergonomische en flexibele werkruimten en indelingen van nieuwe mobiele apparaten omvatten. 

Sectie IV: Best practices voor het ontwikkelen van een infrastructuurplatform voor 
mobiliteit 

De technologische uitdagingen die voortvloeien uit mobiliteit doen niet onder voor de zakelijke uitdagingen. IT-
leiders moeten zich afvragen hoe zij zakelijke activiteiten kunnen ondersteunen en tegelijkertijd beantwoorden 
aan belangrijke technische vereisten, zoals beveiliging, gebruikerservaring, flexibiliteit en vereenvoudiging van IT. 
De volgende best practices kunnen bedrijven helpen te voldoen aan deze technologische vereisten: 

• Ondersteun uiteenlopende modellen voor toepassingslevering. De mobiele werkruimte moet meerdere 
leveringsmodellen ondersteunen, zoals native, HTML5, hybride, virtueel, SaaS en real-time communicatie. 
Ondersteuning vereist dat voor elk toepassingsmodel aan de vereisten op het gebied van beveiliging en de 
gebruikerservaring wordt beantwoord. Dat garandeert flexibele toepassingsontwikkeling met de uitgebreidste 
en snelste mobiele voorzieningen.  
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• Optimaliseer de gebruikerservaring. In het mobiele workspaceplatform moet voldoende intelligentie 
ingebouwd zijn om de prestaties van bedrijfstoepassingen te optimaliseren ongeacht het leveringsmodel of de 
locatie. De gebruikerservaring voor bedrijfsapps moet consistent zijn, ongeacht of gebruikers toegang tot 
toepassingen krijgen vanaf de campus, de nevenvestiging, thuis, een hotspot of het mobiele netwerk. Hiervoor 
is een combinatie vereist van een intelligente netwerkinfrastructuur die het WiFi-, LAN- en WAN-netwerk 
omvat.  

• Maak gecentraliseerde regels voor beveiligingsbeleid en handhaving mogelijk. Beveilig alle elementen 
van de mobiele omgeving (gebruiker, netwerk, apparaat, app, content) om het hele spectrum van 
vertrouwensmodellen te ondersteunen. U moet in staat zijn toegang tot resources te bieden die afhankelijk is 
van zaken zoals gebruikersrol, type apparaat, locatie, netwerkverbinding en toepassingsmodel. Het beleid 
moet consistent in het hele bedrijf kunnen worden gehandhaafd, ongeacht de toegangsmethode . 

• Bied bescherming tegen de toegenomen bedreigingen als gevolg van mobiliteit. Als onbeheerde 
mobiele apparaten in het bedrijfsnetwerk worden toegelaten, neemt het risico op malware toe. Het is van groot 
belang een verdedigingsmodel tegen bedreigingen op te kunnen zetten waarmee malwarerisico's snel en 
effectief kunnen worden herkend en geëlimineerd, zodra ze op mobiele of vaste apparaten opduiken.  

• Implementeer de juiste EMM-strategie (Enterprise Mobility Management). Tot niet zo lang geleden 
richtten de meeste IT-organisaties hun inspanningen op het gebied van mobiel beheer op het beheer van de 
apparaten, in hun poging het risico te reduceren. Nu organisaties zich meer richten op de levering van 
toepassingen, moeten ze op een veilige manier toepassingen beheren en leveren. Dankzij nieuwe MAM-
methoden (Mobile Application Management) zijn er manieren om bedrijfsapps op mobiele apparaten te 
compartimentaliseren. 

• Maak mobiele collaboration mogelijk. Een mobiele werkruimte is niet compleet zonder collaboration-
voorzieningen. De meeste nieuwe consumentenapparaten beschikken over uitstekende 
multimediavoorzieningen en kunnen voor meer worden gebruikt dan het lezen van e-mail en het bladeren op 
het web. Veilige en naadloze, mobiele tools voor spraak, videocommunicatie, conferencing en samenwerking 
moeten deel uitmaken van de mobiele strategie van elke organisatie.  

• Implementeer een robuust, schaalbaar WiFi-netwerk. Een robuuste WLAN-infrastructuur kan het groeiende 
aantal mobiele apparaten dat de dichtheid van endpoints vergroot, en het stijgende bandbreedtegebruik van 
multimediatoepassingen ondersteunen. WiFi-netwerken volgen hetzelfde traject als bekabelde netwerken, die 
periodiek een upgrade moeten ondergaan om te kunnen beantwoorden aan de stijgende vraag naar 
bandbreedte. Het belang van de implementatie van een WiFi- en LAN-architectuur die deze upgrades 
ondersteunt wanneer ze nodig zijn, kan nauwelijks worden overschat. 

• Vereenvoudig de gebruikerservaring en de IT-activiteiten. Vereenvoudigen hoe werknemers om services 
vragen, nieuwe apparaten onboarden, toepassingen installeren en ondersteuning krijgen, is de sleutel tot het 
succes van deze projecten. Als gecentraliseerde serviceportals, opslagplaatsen voor 
ondernemingstoepassingen en door de community geleverde ondersteuning worden geïmplementeerd, is voor 
deze activiteiten veel minder tussenkomst van IT-medewerkers vereist. 

• Voorkom pieken in de kosten van mobiele services. Implementeer manieren om spraak-, video- en 
dataverkeer naar het WLAN of naar hotspots over te hevelen om kosten van roaming te besparen. Dat kan 
een aanzienlijke invloed hebben op de kosten van internationale reizigers.  

• Volg een modulaire aanpak bij de implementatie van een oplossing voor de mobiele werkruimte. Als 
een modulaire aanpak wordt gehanteerd, kan de mobiele werkruimte stapsgewijs worden geïmplementeerd 
zodat in de loop van de tijd aanvullende use cases kunnen worden ondersteund. Veel IT-organisaties 
implementeren mobiliteit in fasen. Ze beginnen met toegang tot e-mail en agendafuncties te bieden voor 
gasten en BYOD-gebruik en voegen vervolgens toegang tot CRM en productiviteitsapps toe, gevolgd door 
collaboration-apps, enzovoort. Een modulaire aanpak maakt implementaties mogelijk in een tempo dat IT kan 
ondersteunen en biedt ook de mogelijkheid een combinatie te gebruiken van modules op de interne locaties 
en via de cloud geleverde modules. 
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Sectie V: Conclusie  

Het tijdperk van mobiliteit is aangebroken. Managers van bedrijfsonderdelen en IT-leiders moeten zich afvragen 
hoe het bedrijf zich moet ontwikkelen om maximaal te profiteren van de nieuwe mogelijkheden die worden 
geboden door mobiliteit.  

Mobile computing vertegenwoordigt de grootste verandering in IT sinds de introductie van de computer. 
Organisaties die deze verandering omarmen, kunnen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen. Tegelijkertijd 
lopen in veel bedrijfstakken organisaties die geen gebruikmaken van mobiliteit, het risico snel irrelevant te 
worden.  

Voor een succesvolle implementatie van uw mobiliteitsstrategie begint u met de meest urgente use cases in de 
context van uw mobiliteitsplannen op de lange termijn.  

Mobile computing is een netwerkgericht computermodel. Het netwerk speelt een kritieke rol in het succes of 
mislukken van de implementatie van de mobiele workspace en moet daarom worden beschouwd als een 
strategisch bedrijfsmiddel.  

 

 


