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MIDDELGROTE BEDRIJVEN
TOONAANGEVEND MET

CLOUD
ADOPTIE

Percentage van organisaties die de cloud gebruiken
of plannen hebben voor implementatie binnen de
komende 12 maanden

69,7%

67,8%

Middelgrote organisaties
(100 tot
1000 werknemers)

Grote organisaties
(meer dan 1000
werknemers)

34,0%
Kleine organisaties
(minder dan 100
werknemers)

Naar omvang
50,8%

55,8%

Volwassen organisaties
(meer dan 25 jaar actief)

70,0%

Jonge organisaties
(minder dan 5 jaar actief)

Organisaties van gemiddelde leeftijd
(tussen 5 en 25 jaar actief)

Naar leeftijd
Enkel adoptie van de cloud betekent echter
nog niet dat u een cloudstrategie hebt.
Organisaties met een
geoptimaliseerde
cloudstrategie

17,9%

Geoptimaliseerde cloudstrategie:
• Een breed geïmplementeerde,
'cloud-first'-strategie die
proactief wordt beheerd
• Gericht op het stimuleren van
bedrijfsinnovatie en verbetering van
de operationele efficiëntie van IT

Jonge organisaties
(minder dan 5 jaar actief)

10,2%
Volwassen organisaties
(meer dan 5 jaar actief)

Jonge bedrijven, die weliswaar niet voorliggen in
adoptie, hebben een beter ontwikkelde strategie.
Groepen binnen de organisatie die naar verwachting
het meest zullen profiteren van de cloud

29%

Programmabeheer

33%

Financieel en
Accounting

31%

Klantenondersteuning

Top 5 groepen
die profiteren
van de cloud

52%

IT-activiteiten

35%

Operationele
activiteiten

Voordelen van de cloud
Voor IT-activiteiten: IT-budget terugdringen, productiviteit van IT-personeel
verhogen, IT-infrastructuur vereenvoudigen en standaardiseren.
Voor Financieel en Accounting: uitgaven verschuiven van CAPEX naar OPEX.
Voor overige groepen: sneller toegang tot de nieuwste functionaliteit, beter
gebruik van resources, bedrijfseenheden de mogelijkheid bieden om
IT-oplossingen direct te beheren, sneller omzetgenererende services ontwikkelen.

Volwassen organisaties hebben een hoge
cloud-adoptiegraad

32%
Toepassingsontwikkeling

33%

31%

Operationele activiteiten

Financieel en accounting

50%

37%

IT-activiteiten

Klantenondersteuning

Oudere bedrijven willen jongere bedrijven
voorbijstreven met geoptimaliseerde cloudstrategieën

Percentage van organisaties
met gewenste geoptimaliseerde cloudstrategieën
binnen 24 maanden

32,6%
Volwassen organisaties
(meer dan 5 jaar actief)

20,1%

Jonge organisaties
(minder dan 5 jaar actief)

"Hebben een brede implementatie van
een 'cloud-first'-strategie, die proactief
wordt beheerd, duidelijk bedrijfsinnovatie
stimuleert en bovendien de operationele
efficiëntie van IT verbetert"

Volwassen organisaties hebben een sterke adoptiegraad voor de cloud, maar dat betekent nog niet
dat ze een geavanceerde cloudstrategie hebben, met name bij ondernemingen die meer dan 5 jaar
actief zijn. Dit biedt oudere bedrijven echter wel de kans innovatie te stimuleren en zich te onderscheiden van de rest. Doen ze dit niet, dan lopen ze een achterstand op terwijl andere, gelijksoortige bedrijven hun cloudstrategie ontwikkelen.

TOEKOMSTIGE CLOUDMARKT
Organisaties die momenteel gebruikmaken van de cloud verwachten 53,7% van hun
IT-budget te spenderen in de cloud de komende 24 maanden. De markt voor cloudsoftware
zal naar verwachting in 2017 meer dan $ 75 miljard bedragen, met een over 5 jaar
samengesteld jaarlijks groeipercentage van 22%.

53,7%

$ 75 miljard
Markt voor cloudsoftware in 2017

22%

CAGR over 5 jaar

Huidig IT-budget van organisaties
voor uitgaven aan cloud
in komende 24 maanden

"Volgens analisten van IDC en de consument is
Cisco 'wereldwijd leider' in het leveren van
cloud-ondersteuningsservices."
Cisco brengt mensen, processen en technologieën samen om klanten te helpen
datacenter- en cloud-transformatie te versnellen. Cisco's methodologie voor
klantgerichte betrokkenheid ondersteunt de transformatie van de cloud door:
•
•
•
•
•

IT-strategieën af te stemmen op bedrijfsdoelen
Operationele efficiëntie te vergroten en kosten te besparen
De prestaties en beschikbaarheid van toepassingen te verbeteren
Een flexibele en veerkrachtige zakelijke basis te bieden
Nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken
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