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Cloudcomputing: 



In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een ontwrichtende factor 
geweest, die bedrijfsgroepen en personen de kans bood technologische zaken in 
eigen hand te nemen. Vooruitziende IT-afdelingen gebruiken de cloud echter als 
motor voor transformatie, waarmee ze de overgang kunnen maken van tactische 
systeembeheerders naar strategische servicemakelaars. Daarmee krijgen ze de kans 
een nieuwe invulling te geven aan hun partnerschap met bedrijfsgroepen en meer 
invloedrijke, effectieve leiders van omzet en groei te worden. 

Cloud: de ontwrichter  
Nu flexibiliteit, slagvaardigheid en kostenefficiëntie de nieuwe basis vormen voor 
een succesvolle bedrijfsvoering, is het niet moeilijk te zien waarom cloudoplossingen 
in zo korte tijd zo belangrijk zijn geworden. Door computer-, opslag- en 
toepassingsresources aan te bieden via internet en private netwerken, openen 
cloudtechnologieën nieuwe mogelijkheden voor levering en consumptie van IT. 

Organisaties hebben veel gemakkelijker toegang tot een grotere keuze aan IT-services, 
waarmee ze meer opties hebben voor het beheren van kapitaaluitgaven (CapEx) en 
bedrijfskosten (OpEx). En aangezien deze services ogenblikkelijk kunnen worden 
geïmplementeerd of aangeschaft, ondersteunt cloudcomputing de snelheid waarmee 
bedrijven en markten veranderen. 

Vanwege deze en andere redenen worden cloudtechnologieën op grote schaal 
ingezet door bedrijven, ongeacht hun grootte. De verrassende gang van zaken is 
echter dat het vaak bedrijfsgroepen en personen zijn die deze ontwikkeling in gang 
zetten. Onder de hoge druk om sneller te reageren op verschuivende zakelijke 
prioriteiten en marktomstandigheden nemen velen IT-zaken in eigen hand. Met meer 
keuzemogelijkheden en de middelen om deze te verwerven, schaffen bedrijfsgroepen 
en personen zelf hun eigen cloudgebaseerde services en toepassingen aan, in plaats 
van op de interne IT-afdelingen te wachten. In veel gevallen is dit een kwestie van een 
druk op een knop of een simpele creditcardtransactie. 

Dit veroorzaakt uiteraard problemen, voor IT-leiders en bedrijven in het algemeen. Met 
de opkomst van 'rogue-toepassingen' en 'schaduw-IT' zien organisaties zich vaak 
gesteld voor: 
•	 Zwakke	plekken	in	beveiliging	en	naleving 
•	 Inconsistentie	in	systemen,	beleid	en	beheer	 
•	 Conflicterende	SLA's	(Service	Level	Agreements),	aankoopcontracten	en	 
   factureringsovereenkomsten 
•	 Gebrek	aan	zichtbaarheid	en	controle	van	systemen	en	kosten 
•	 Minder	schaalvoordelen

Nu bedrijfsgroepen steeds meer gebruik maken van allerlei cloudgebaseerde services 
en IT-medewerkers een zekere mate van zichtbaarheid en controle verliezen, 
zorgen cloudtechnologieën voor een drastische verandering van het zakelijke 
concurrentielandschap en staat de relevantie van interne IT-afdelingen op het spel. De 
situatie bestaat echter niet alleen uit risico en ontwrichting. Cloudtechnologieën kunnen 
namelijk ook de weg naar succes vormen voor IT-teams die ze weten in te zetten.

Opkomst van het  
Internet of Everything
 
In de afgelopen jaren heeft 
de enorme groei van internet 
geleid tot zowel grote kansen 
als nieuwe uitdagingen voor 
IT-leiders. Er is echter een nog 
grotere transformatie aan de 
gang in de vorm van het Internet 
of Everything (IoE), dat door 
Cisco wordt gedefinieerd als de 
netwerkverbinding tussen mensen, 
processen, gegevens en dingen.

Naar schatting van Cisco waren er 
in het jaar 2000 zo'n 200 miljoen 
apparaten, of 'dingen', verbonden 
met	internet.	Als	gevolg	van	de	
ongekende innovatie op allerlei 
gebieden, waaronder video, 
mobiliteit, sociale media en de 
cloud, is dit vandaag de dag 
toegenomen tot zo'n 10 miljard, 
een aantal dat naar verwachting nog 
verder zal toenemen tot 50 miljard 
verbonden apparaten in 2020. 
Door te verbinden wat nog niet 
verbonden is, zal IoE de komende 
jaren nieuwe bronnen van inkomsten 
voor organisaties creëren. 

De cloud, als democratiserende 
kracht achter waardevermeerdering 
door IT, zal een van de belangrijkste 
factoren worden die IoE mogelijk 
maken.

Wat is de potentiële opbrengst 
van IoE? Cisco voorspelt dat in 
het komende decennium IoE een 
potentiële	waarde	van	US$	14,4	
biljoen zal vertegenwoordigen voor 
bedrijven en industrieën wereldwijd. 
Specifieker	gesteld,	de	komende	
10 jaar zal deze potentiële waarde 
ondernemingen wereldwijd de 
kans bieden hun winst te vergroten 
met bijna 21 procent. In andere 
woorden, tussen 2013 en 2022 
ligt	er	US$	14,4	biljoen	aan	waarde	
(nettowinst) 'voor het grijpen', 
aangedreven door IoE en mogelijk 
gemaakt door de cloud.

Ga	voor	meer	informatie	naar:	 
www.internetofeverything.com.
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Cloud: de redder 
Hoewel de cloud een ontwrichtende factor is geweest voor IT-afdelingen, kan deze 
ook een redder zijn. Mits effectief gebruikt en beheerd, kan cloudcomputing IT-
teams helpen waardevoller te zijn voor hun organisaties in het algemeen, en voor 
bedrijfsgroepen in het bijzonder. Het kan ook leiden tot meer relevantie, invloed en 
impact.

Cloudcomputing werd oorspronkelijk aangeprezen als middel voor kostenreductie, 
maar het grootste verschil en de hoogste waarde ervan ligt in snelheid en flexibiliteit. 
Organisaties kunnen snel cloudgebaseerde services en toepassingen implementeren, 
ongeacht of deze zijn gebouwd of aangeschaft, als reactie op: 
•	 Nieuwe	zakelijke	prioriteiten 
•	 Veranderende	marktomstandigheden 
•	 Feedback	van	klanten	of	partners 
•	 Concurrentiedynamiek 
•	 Onvoorziene	omzetkansen

Bedrijven kunnen de cloud ook gebruiken voor zakelijke uitbreiding en betere 
interactie met klanten en leveranciers. Cloudgebaseerde toepassingen worden 
steeds meer gebruikt om nieuwe klantenervaringen en ondersteuning te bieden, 
de toeleveringsketen efficiënter te maken en extra verkoop- en marketingkansen te 
creëren. 

In aanvulling op algemene consolidatie en kostenreductie kunnen cloudtechnologieën 
het	evenwicht	tussen	CapEx	en	OpEx	helpen	verbeteren.	Flexibele	
sourcingmogelijkheden betekenen meer manieren om kosten te beheersen en verlagen. 
Organisaties kunnen bijvoorbeeld externe cloudservices gebruiken om kapitaal en IT-
resources vrij te maken en verdere bedrijfsinnovatie na te streven. 

Naarmate IT-afdelingen meer overgaan op cloudtechnologieën, krijgen ze de kans om 
deze voordelen te benutten, hun rol een nieuwe invulling te geven en hun relaties met 
bedrijfsgroepen te transformeren.

Cloudmodellen 
gedefinieerd
 
Volgens	het	NIST	(National	Institute	
of	Standards	and	Technology)1 zijn 
dit de drie meest voorkomende 
implementatiemodellen voor de 
cloud:  

•	 	Private cloud: De cloud-
infrastructuur wordt beschikbaar 
gesteld voor exclusief gebruik door 
één organisatie die bestaat uit 
meerdere gebruikers (bij-voorbeeld 
bedrijfsonderdelen). Deze kan 
eigendom zijn van, beheerd worden 
en bediend worden door de 
organisatie, een derde partij, of een 
combinatie daarvan, en kan zich al 
dan niet op locatie bevinden.

•	 	Openbare cloud: De cloud-
infrastructuur wordt beschikbaar 
gesteld voor open gebruik door 
het algemene publiek. Deze 
kan eigendom zijn van, beheerd 
worden en bediend worden door 
een zakelijke, academische of 
overheids- organisatie, of een 
combinatie daarvan. Deze bevindt 
zich op locatie bij de cloud- 
provider.

•	 	Hybride cloud: De cloud- 
infrastructuur is een combinatie 
van twee of meer afzonderlijke 
cloudinfrastructuren (private, 
gemeenschappelijk of openbaar) 
die unieke entiteiten blijven, 
maar zijn verbonden door 
gestandaardiseerde of eigen 
technologie waardoor portabiliteit 
van gegevens en toepassing 
mogelijk is (bijvoorbeeld cloud- 
bursting voor taakverdeling tussen 
clouds).

In 2020 is de cloud verantwoordelijk voor bijna 30% van alle 
IT-uitgaven.2 

In 2015 wordt 35% van de zakelijke IT-uitgaven voor de 
meeste organisaties beheerd buiten het budget van de 
IT-afdeling.3 
Cloud managementperspectief  |  Januari	2014 ©	2014	Cisco	en/of	zijn	dochterondernemingen.	Alle	rechten	voorbehouden.



Veranderende rollen en relaties 
IT-afdelingen hadden traditioneel een duidelijk gedefinieerde reeks 
verantwoordelijkheden, waaronder systeembeheer en -onderhoud, naleving van 
beleid en regelgeving en kostenreductie en -beheersing. Veel van hen zijn op een 
voornamelijk reactieve manier met deze verantwoordelijkheden omgegaan: wachten 
op een probleemticket en vervolgens naar een oplossing toewerken, wachten tot een 
bedrijfsgroep een service of toepassing kiest en vervolgens uitzoeken hoe deze moet 
worden geconfigureerd, beveiligd en beheerd, en wachten op een nieuwe patch of 
systeemupdate en deze vervolgens implementeren. 

Tegenwoordig	wordt	van	IT-leiders	meer	verwacht.	Ze	moeten	groei	ondersteunen,	
omzet	verhogen,	innovatie	stimuleren	en	nieuwe	klantenervaringen	leveren.	Ze	worden	
nu aangespoord om optimaal gebruik te maken van de BYOD-trend (bring-your-own 
device), sociale media en 'big data'. Er wordt op hen vertrouwd voor het transformeren 
van bedrijfsprocessen en het stimuleren van nieuwe bedrijfsresultaten.

Om deze taken te vervullen, moeten ze strategischer en proactiever zijn. IT-leiders 
moeten de bedrijfsdoelen begrijpen, laten zien dat ze een strategie hebben om deze te 
realiseren en aantonen dat ze snel en kosteneffectief uitdagingen aangaan en kansen 
benutten ter ondersteuning van zakelijke prioriteiten.

Voor veel organisaties is cloudcomputing het antwoord. Hiermee worden niet alleen 
de rollen en effectiviteit van IT-medewerkers opnieuw gedefinieerd, maar ook het 
partnerschap dat IT-afdelingen hebben met hun zakelijke tegenhangers.  

Door gebruik te maken van de cloud kunnen IT-groepen veranderen van 
systeembeheerders in servicemakelaars met toegevoegde waarde. In plaats van 
alles te doen voor iedereen, kunnen ze een flexibele infrastructuur tot stand brengen 
en	een	menu	van	cloudaanbiedingen,	waaruit	anderen	kunnen	kiezen.	Ze	kunnen	
partners, oplossingen, modellen en beleidsregels ordenen en aanbevelen. Bovendien 
kunnen ze helpen bij technologische besluitvorming. Niet op een reactieve manier, 
service per service, maar als onderdeel van een meer holistisch, doelbewust kader en 
governancemodel.

Zo	kunnen	IT-teams	minder	reactief	en	meer	proactief	worden,	minder	tactisch	en	
meer	strategisch.	Ze	worden	belangrijke	adviseurs	en	invloedrijke	zakelijk	leiders,	
in	plaats	van	opdrachtnemers	en	probleemoplossers.	Ze	kunnen	anticiperen	op	
bedrijfsbehoeften, proactieve aanbevelingen bieden en nieuwe verzoeken en kansen 
snel en efficiënt ondersteunen. En ze kunnen hun partnerschap met, en waarde voor, 
bedrijfsgroepen transformeren.
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Het belangrijkste 
kenmerk van 
de cloud is de 
mogelijkheid 
werklasten te 
migreren tussen 
openbare en private 
clouds.4 

46%	van	Noord-
Amerikaanse	IT-
leiders ziet een 
verhoging van 
rogue-aankopen 
door bedrijfsteams. 
In de regio 
Zuidoost-Azië	stijgt	
dit aantal tot 73%.5 



De evolutie van cloudmodellen 
Rollen, verantwoordelijkheden en relaties van IT zijn niet de enige dingen die 
veranderen. Cloudmodellen evolueren ook.

Bedenkingen en beslissingen over zelf bouwen of kopen, en of er private of openbare 
clouds	worden	gebruikt	maken	plaats	voor	hybride	cloudmodellen.	Aangezien	er	geen	
cloudmodel of oplossing is die 'altijd past', leren organisaties dat de beste benadering 
gewoonlijk een mix is van fysieke, virtuele en cloudomgevingen, inclusief multitenant- 
en multicloud-implementaties. Besluitvormend overleg over 'welke cloud is geschikt 
voor ons?' maakt plaats voor gesprekken met een open einde, waarin per geval wordt 
gevraagd 'welke service of toepassing sluit het beste aan bij onze zakelijke prioriteiten?'.

Deze verandering benadrukt de behoefte aan een flexibele infrastructuur en een 
gedegen beheermodel dat uiteenlopende cloudomgevingen en services kan 
ondersteunen. Daarnaast krijgen IT-leiders hierdoor een uitstekende gelegenheid de 
controle weer in handen te nemen, hun relaties met bedrijfsteams proactief opnieuw te 
definiëren en de organisatie een meerwaarde te verlenen.

IT-leiders krijgen de kans de overgang binnen hun bedrijf te orkestreren en begeleiden 
naar een servicemakelaarmodel dat wordt ondersteund door hybride cloudmodellen. In 
plaats van reactief IT-systemen te bouwen en onderhouden, kunnen zij advies geven op 
een hoger, meer strategisch niveau, en zo helpen bij: 
•	 Rationaliseren	van	nieuwe	services	en	investeringen 
•	 Faciliteren	van	besluitvorming	aangaande	bouwen	of	kopen 
•	 Aanpassen	van	toepassingen	en	services 
•	 Integreren	van	cloudomgevingen 
•	 Beheren	van	algemene	beleidsregels	en	onderliggende	infrastructuursystemen

Met een meer holistische cloudstrategie en navenant beheermodel hoeven IT-
medewerkers zich niet langer bezig te houden met nieuwe activiteiten voor elke nieuwe 
service,	toepassing	of	aanvraag.	Ze	kunnen	oplossingen	plannen	en	implementeren	
op	basis	van	hoe	elke	service,	toepassing	of	aanvraag	past	in	het	algehele	model.	Ze	
kunnen hun zakelijke tegenhangers helpen meer strategische beslissingen te nemen 
over welke services en toepassingen worden geïmplementeerd, waar deze worden 
gesourced en hoe deze worden geconsumeerd, daarbij rekening houdend met:  
•	 Het	bedrijfskritische	belang	 
•	 Implementatiesnelheid 
•	 Prestatievereisten 
•	 Beveiliging	en	controle 
•	 Beheer	en	ondersteuning 
•	 Kosten
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Managers van 
bedrijfsonderdelen 
zijn verantwoordelijk 
voor meer IT-uitgaven 
dan ooit tevoren. In 
2014,	en	doorgaand	
tot in 2017, zullen IT-
uitgaven door groepen 
buiten IT-afdelingen om 
toenemen met meer dan 
6%	per	jaar,	bijna	2,5	
keer zoveel als de IT-
afdelingen, aangevoerd 
door marketing-, 
klantenservice- en 
salesgroepen.7 

57% van IT-leiders 
zag de grootte van 
hun IT-afdeling en het 
personeelsbestand 
daarvan toenemen 
als gevolg van 
cloudimplementaties. In 
Zuidoost-Azië	was	dit	
80%;	in	Latijns-Amerika	
69%.6 
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75%	van	IT-leiders	in	Noord-Amerika	gelooft	dat	IT	steeds	
meer zal fungeren als 'servicemakelaar' voor het bedrijf. In de 
regio	Zuidoost-Azië	stijgt	dit	aantal	tot	92%.8 

De	cloud	wordt	een	markt	ter	waarde	van	$	100	miljard	in	
2015.9 

The Impact of Cloud on IT Consumption Models (De impact van de cloud op IT-consumptiemodellen) 
In een uitgebreid onderzoek10 trachtte Cisco® Consulting Services, in partnerschap met Intel®, te identificeren op welke 
manieren de cloud verandering in IT aandrijft. Dit zijn de onderzoeksresultaten, afkomstig van 4226 IT-leiders uit 18 
bedrijfstakken:

Voor IT-besluitvormers is de cloud een goede zaak. Niettegenstaande de uitdagingen en de ontwrichting die deze met 
zich mee brengt, wordt de cloud in het algemeen gezien als een positieve ontwikkeling voor IT-afdelingen. (Beveiliging kan 
bijvoorbeeld een remmende factor zijn bij cloudimplementaties, maar de cloud wordt ook gezien als een oplossing voor 
beveiligingskwesties.) Wereldwijd geloven meer dan vier op de vijf respondenten dat de cloud een positieve invloed op hun 
organisaties zal hebben. 

Cloudcomputing is een feit en het wordt steeds groter. De cloud, openbaar, private of hybride, is al overal aanwezig. 
Tegenwoordig zijn cloudoplossingen verantwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel van IT-uitgaven, 23 procent, en respondenten 
verwachten	dat	dit	aandeel	nog	zal	toenemen	tot	27	procent	in	2016.	De	private	cloud	is	met	45	procent	de	meest	voorkomende	
cloudimplementatiemethode.

Opkomende en ontwikkelde markten hebben verschillende standpunten ten aanzien van de cloud. Ondanks de in het 
algemeen positieve houding ten opzichte van de cloud, zijn er belangrijke verschillen hierin tussen opkomende en ontwikkelde 
markten. IT-leiders in opkomende landen zijn positiever over de cloud, gericht op de potentie ervan voor transformatie en 
innovatie. In ontwikkelde markten wordt de cloud gezien als middel voor kostenreductie.

IT heeft hoge verwachtingen van cloudproviders. In een concurrerende markt moeten cloudproviders totaaloplossingen bieden 
met	behulp	van	een	ecosysteem	van	partners.	Zo	zijn	de	hoge	beoordelingen	voor	cloudproviders	in	het	onderzoek	gekoppeld	
aan hoge eisen: voor beveiligingsmogelijkheden, oplossingen op maat en garanties betreffende serviceniveaus.

IT wil zich veilig voelen in de cloud. Beveiligings- en privacyproblemen staan bovenaan de lijst en worden gezien als potentiële 
remmende factoren voor groei van de cloud, ongeacht welke industrie of regio werd onderzocht. Robuuste voorzieningen voor 
beveiliging en gegevensbescherming worden eveneens gezien als de meest kritische factoren voor cloudserviceproviders. 

Elke organisatie heeft andere wensen. In een wereld met vele clouds, openbaar, private en hybride, moeten bedrijven een 
aanpak formuleren die hen in staat stelt de algemene doelstellingen van hun organisatie te realiseren. IT-leiders moeten 
overwegen hoe ze het beste kunnen samenwerken met belangrijke belanghebbenden, zoals bedrijfsgroepen en externe 
providers, met een aanpak die is afgestemd op hun unieke behoeften.

IT behoudt een centrale rol. Ondanks de toegenomen invloed van bedrijfsonderdelen geloven respondenten van dit onderzoek, 
met name diegenen in opkomende markten, dat IT een centrale en goed gefinancierde rol zal blijven houden in het beheren van 
cloudoplossingen	met	consistente	oplossingen	voor	beleid	en	beveiliging.	(Respondenten	in	Zuidoost-Azië	en	Latijns-Amerika	
verwachten bijna tweemaal zo vaak dat de grootte van hun IT-afdelingen zal toenemen dan hun tegenhangers in Europa en 
Noord-Amerika.)

Bedrijfsgroepen winnen aan invloed. De invloed van bedrijfsgroepen zal zich uitbreiden naar alle stadia van de levenscyclus van 
IT en een ongekende complexiteit veroorzaken voor IT-afdelingen, die al worstelen met beveiliging en technische ondersteuning. 
Terwijl IT transformeert naar een 'as-a-service'-model, zullen de verhoudingen en relaties tussen IT en bedrijfsgroepen moeten 
veranderen.



Advies voor IT-leiders 
Verandering is moeilijk, vooral als dit gepaard gaat met diepgewortelde systemen, 
bedrijfsmodellen	en	gedragspatronen.	Gelukkig	is	er	geen	noodzaak	de	huidige	
investeringen te laten varen of bestaande infrastructuursystemen totaal te vernieuwen. 
IT-afdelingen kunnen geleidelijk overgaan op een servicemakelaarmodel, ondersteund 
door hybride cloudomgevingen. 

Vaak wordt een gefaseerde benadering aanbevolen, waarbij wordt begonnen met 
programma's en services die niet bedrijfskritisch zijn. In alle omstandigheden is het 
essentieel om:

1. Huidige systemen en services nauwgezet te beoordelen

2. Toe te werken naar standaardisering en integratie

3. Een hybride cloudstrategie te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met: 
	 	 A.	 Beleid	en	governance 
	 	 B.	 Architectuur 
  C. Beveiliging 
  D. Integratie 
	 	 E.	 Administratie 
	 	 F.	 Ondersteuning

4. Een besluitvormingskader te ontwikkelen waarin het volgende wordt bepaald: 
	 	 A.	 Hoe	de	juiste	services	te	kiezen 
  B. Criteria om te helpen bepalen of men oplossingen gaat bouwen of kopen 
  C. Hoe nieuwe services efficiënt en kosteneffectief te integreren, beveiligen en  
             beheren

5. Zakelijk leiders bij het overleg betrekken

Het laatste punt is misschien wel het belangrijkste. IT-leiders moeten zakelijke 
prioriteiten en behoeften beter begrijpen en uitgebreider bespreken. Door zakelijk 
leiders bij het overleg te betrekken en hen een belang te geven in de algehele strategie 
en het besluitvormingskader, kunnen IT en bedrijfsteams in partnerschap werken en zo 
meer flexibiliteit, waarde en impact realiseren.

Conclusie 
Met meer toegang tot cloudgebaseerde services en toepassingen en de middelen om 
deze te gaan gebruiken, nemen bedrijfsgroepen en personen IT-zaken steeds vaker 
in eigen hand. Deze verandering heeft geleid tot ontwrichting en onzekerheid voor IT-
leiders en hun teams, die nu vaak minder inzicht in en controle over de technologische 
systemen en kosten van hun bedrijf hebben. De opkomst van rogue-toepassingen en 
schaduw-IT vormt eveneens een bedreiging ten aanzien van de beveiliging, integratie 
en schaalvoordelen waarvoor de meeste IT-groepen zo hard hebben gewerkt.

Cloudtechnologieën kunnen echter ook een redder zijn voor IT-leiders en -afdelingen. 
Met het juiste infrastructuur- en governancemodel kan de cloud IT-teams helpen 
transformeren van tactische systeembeheerders tot strategische servicemakelaars. 
Zo	kunnen	zij	hun	rol	een	nieuwe	invulling	geven,	hun	relaties	met	bedrijfsgroepen	
transformeren en helpen de prioriteiten binnen de organisatie te realiseren.
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Wat kan Cisco voor u 
betekenen?

 
Cisco fungeert als een vertrouwde 
adviseur voor organisaties die de 
flexibiliteit, waarde en impact van hun 
IT-services willen vergroten. Deze 
doelen worden vaak gerealiseerd 
door een ontwikkeling in de richting 
van hybride cloudmodellen en 
servicemakelaars, waarbij prioriteiten 
en activiteiten van bedrijf en IT op 
elkaar worden afgestemd. Met een 
volledige en beproefde portfolio 
van infrastructuuroplossingen, 
cloudgebaseerde services, partners 
en expertise biedt Cisco hulp aan 
organisaties bij het volgende: 
•	 	Inspelen	op	kritische	uitdagingen	

en kansen
•	 	Het	partnerschap	tussen	IT	en	

bedrijfsgroepen transformeren
•	 Innovatie	en	omzetgroei	realiseren
•	 	Voortdurende	verandering	

ondersteunen 

Neem voor meer informatie contact 
op met uw Cisco-vertegenwoordiger.  
Voor uitgebreidere informatie over 
cloudoplossingen gaat u naar:  
cisco.com/go/cloudperspectives.

Volg ons op sociale media:

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1168/cloud_computing.html?CAMPAIGN=execperspectives&COUNTRY_SITE=us&POSITION=syndicatedcontent&REFERRING_SITE=PDF&CREATIVE=CIO%2BConversation%2BStarter%2BBrochure
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns1168/cloud_computing.html?CAMPAIGN=execperspectives&COUNTRY_SITE=us&POSITION=syndicatedcontent&REFERRING_SITE=PDF&CREATIVE=CIO%2BConversation%2BStarter%2BBrochure
https://twitter.com/ciscocloud
https://www.facebook.com/CiscoCloud
http://www.slideshare.net/CiscoBusinessInsights



