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SAMENVATTING 

Middelgrote bedrijven in elke regio en bedrijfstak staan onder steeds grotere druk om de productiviteit 
en de bedrijfsprestaties te verbeteren. Bedrijven met 100 tot 1000 of zelfs 2500 werknemers zijn nog 
flexibel genoeg om te reageren op nieuwe kansen, maar beschikken meestal niet over de uitgebreide 
resources die grotere bedrijven hebben om werknemers te stimuleren, processen te beheren en 
klanten in het algemeen meer bij het bedrijf te betrekken.  

Er zijn vandaag de dag belangrijke, technologische megatrends die van invloed zijn op bedrijven van 
alle afmetingen: de opkomst van mobiliteit en de cloud. Mobiliteit betekent tegenwoordig veel meer 
dan alleen Bring Your Own Device (BYOD). Er is mobiliteit van bedrijf naar werknemer, met altijd, 
overal en vanaf elk apparaat toegang tot relevante bedrijfstoepassingen, en mobiliteit van bedrijf naar 
klant, met aangepaste ervaringen. Grote bedrijven hebben vaak allerlei eigen en externe oplossingen 
die ze kunnen ontwikkelen of aanschaffen, maar middelgrote bedrijven beschikken meestal niet over 
oplossingen die volledig beantwoorden aan hun behoeften. Deze uitdaging om voor bedrijven van een 
bepaalde omvang de juiste oplossing te vinden kan drie verschillende vormen aannemen: 

 Is het netwerk van een bedrijf voorbereid op de gestegen vraag naar mobiliteit en de cloud?  

 Zijn er beheerresources aanwezig om te zorgen voor effectieve bedrijfsvoering en controle?  

 Zijn er zodanige veiligheidswaarborgen aanwezig ter ondersteuning van door het bedrijf en 
door werknemers beheerde endpoints dat de productiviteit wordt verhoogd zonder dat het 
bedrijf aan grote risico's wordt blootgesteld? 

In deze whitepaper wordt besproken welke kansen een netwerkinfrastructuur aan middelgrote 
bedrijven kan bieden om een voorsprong op de concurrentie te nemen in het nieuwe tijdperk van cloud 
en mobiliteit. Middelgrote bedrijven kunnen hun concurrentiepositie verbeteren door efficiëntere 
toegang te bieden tot geavanceerde productiviteitsresources. 
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SITUATIEOVERZICHT 

Een krachtig netwerk is van essentieel belang voor de ondersteuning van 
resources van de volgende generatie 
Nieuwe cloud- en mobiele toepassingen krijgen steeds meer aandacht van de algemene zakelijke en 
technologische media, maar het basisnetwerk vormt nog steeds het hart van de technologische 
implementatie voor middelgrote bedrijven. Onderzoek van IDC toont aan dat het verbeteren van de 
netwerkvoorzieningen voor middelgrote bedrijven een steeds grotere prioriteit vormt op het gebied van 
technologische bestedingen (zie afbeelding 1). 

AFBEELDING 1 

Uitgaveprioriteiten voor IT in middelgrote bedrijven, 2012 en 2013 
V. Wat zijn de komende 12 maanden de belangrijkste prioriteiten als het gaat om technologische 

bestedingen in uw bedrijf? 

 
Bron: IDC, SMB Survey, 2012 en 2013 

 

Het is niet voor niets dat middelgrote bedrijven hun aandacht steeds meer richten op het verbeteren 
van hun netwerk: het Business Value-onderzoek van IDC toont aan dat de middelgrote bedrijven die 
hun netwerk upgraden, hun flexibiliteit en gerelateerde factoren zodanig verbeteren dat hun 
concurrentiepositie erop vooruitgaat. Het IT-model van tegenwoordig is complex en niet snel genoeg, 
omdat netwerkconfiguratie handmatig per machine wordt uitgevoerd, met lastig in te richten en te 
onderhouden netwerkbrede beveiliging, padoptimalisatie, QoS en beleidnaleving. Daardoor besteden 
netwerkbeheerders veel van hun tijd aan netwerkactiviteiten, waardoor weinig tijd overblijft voor 
andere zaken. Deze handmatige, terugkerende en tijrovende taken worden een groter probleem als de 
schaal groeit van honderden naar duizenden of tienduizenden apparaten. IDC heeft 13 organisaties 
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die in grootte variëren van 45 tot 2500 werknemers, geïnterviewd over hun recente initiatieven om hun 
netwerkvoorzieningen te verbeteren. Hun inspanningen hadden tot doel netwerkverbeteringen te 
implementeren (namelijk SDN) om zo gemeenschappelijke en consistente gebruikerservaringen 
mogelijk te maken met toepassingen, ongeacht apparaatlocatie of connectiviteit. Hiervoor moesten 
oplossingen die gecentraliseerd beheer van alle netwerkresources mogelijk maakten, geïntegreerde 
beveiligingsoplossingen bevatten. 

Als gevolg van deze inspanningen profiteerden de organisaties van de volgende voordelen (zie 
afbeelding 2): 

 32% minder kosten voor netwerkinfrastructuur, wat een jaarlijkse besparing oplevert van $ 229 
per gebruiker 

 Geoptimaliseerd IT-personeel doordat beheer wordt geautomatiseerd en netwerkuitval wordt 
gereduceerd, wat 43% oplevert aan gebruikers 

 86% minder netwerkuitval en kwetsbaarheid van de beveiliging, wat elke gebruiker per jaar 16 
uur meer productieve tijd oplevert, wat neerkomt op $ 344. 

AFBEELDING 2 

Voordelen van SDN op het gebied van netwerkkosten 

 
Bron: IDC, 2014 

 

De zakelijke voordelen die voortvloeien uit de verbeterde netwerkvoorzieningen, omvatten snellere 
marktintroductie en verhoogde productiviteit. De organisaties slaagden erin nieuwe toepassingen 34% 
sneller op de markt te brengen. Tegelijkertijd betekende een betrouwbaardere en gestandaardiseerde 
omgeving een stijging van 5% in de productiviteit van eindgebruikers. 
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Door de toegenomen dichtheid van endpoints, met name van mobiele endpoints, nemen de druk en de 
wil toe om servers en de netwerkinfrastructuur uit te breiden. Als middelgrote bedrijven willen groeien 
is het volgende van essentieel belang:  

 Voorbereid zijn op groei van het aantal mobiele apparaten: het middelgrote netwerk moet een 
grotere mobiele bandbreedte aankunnen. 

 Productiviteit van werknemers verhogen: het middelgrote netwerk moet bekabelde en 
draadloze connectiviteit dynamisch ondersteunen. 

 Rekening houden met de ervaring van klanten: het middelgrote bedrijf moet zich 
onderscheiden door aan de klant aangepaste mobiele ervaringen. 

Een middelgroot bedrijf, met zijn bescheiden aantal IT-medewerkers, kan mobiliteit en de cloud 
ondersteunen met een infrastructuur die vooral is gericht op geconsolideerd beheer en 
geconsolideerde beveiliging. Het probleem is een netwerk te prioriteren en te plannen dat kan 
meegroeien met het tijdperk van mobiliteit en de cloud, maar toch veilig is en kan worden beheerd 
zonder IT te overbelasten. 

Cloudtoepassingen creëren nieuwe druk op netwerken en dienen als katalysator voor het uitvoeren 
van netwerkupgrades. Onderzoek van IDC geeft aan dat cloudgebruikers verbeterde beveiliging, 
uitgebreidere draadloze toegang en betere apparatuur voor netwerkcommunicatie veroorzaken. 
Bedrijfstoepassingen die ooit offline werkten, worden nu beheerd in de cloud en vereisen bandbreedte 
om het toegenomen aantal apparaten te ondersteunen. Tegelijkertijd zijn de lokale 
netwerktoepassingen en hun behoefte aan infrastructurele ondersteuning niet verdwenen. Zorgen dat 
het huidige netwerk van een bedrijf 'cloudvoorbereid' is, is een belangrijke drijfveer voor nieuwe 
investeringen. 

In bijna alle middelgrote bedrijven worden cloudvoorzieningen in combinatie met lokale voorzieningen 
gebruikt in een hybride omgeving. Het aantrekkelijke van cloudresources is per slot van rekening hun 
eenvoudige implementatie en flexibiliteit. Het idee van de cloud als aanvulling in plaats van vervanging 
voor lokale resources stimuleert de acceptatie. 

Netwerkbeheer wordt IT-resourcebeheer, met coördinatie en controle als 
grootste uitdagingen 

Netwerkbeheer blijft een groot probleem voor IT Directors en CIO's van middelgrote bedrijven. Een 
van hen beschreef zijn rol zelfs als bergaf skiën: hij probeert optimaal te presteren, maar hoopt 
eigenlijk vooral dat hij niet crasht. Middelgrote bedrijven hebben meestal grote IT-afdelingen met 10, 
20 of zelfs 30 fulltime medewerkers. Een verhouding van 30–40 werknemers per IT-medewerker lijkt 
doenlijk, maar als gevolg van meerdere locaties, verschillende te ondersteunen toepassingen en 
drukke helpdeskbezigheden is het een fulltime klus om de zaak aan de praat te houden. Het uitbreiden 
van voorzieningen en van de ondersteuning van het groeiende aantal mobiele werknemers, en het 
integreren van BYOD-mogelijkheden voor smartphones en tablets die eigendom zijn van werknemers, 
kunnen beheertaken zwaar maken (zie afbeelding 3). 
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AFBEELDING 3 

Utopische toestand voor middelgrote bedrijven  

 
Bron: IDC, 2014 

Effectieve netwerkresources kunnen helpen bij dat beheerproces. Het ideaal is 'één venster' dat een 
efficiënt statusoverzicht biedt van alle netwerkactiviteiten. Cloudresources kunnen een extra uitdaging 
inhouden vanuit een beheerperspectief, maar de mogelijkheid IT-resources vanuit de cloud te 
beheren, kan een uiterst nuttige manier zijn om extra capaciteit te bieden en tegelijkertijd de footprint 
van hardware op de locatie te verkleinen. Bovendien is de mogelijkheid standaardtaken of steeds 
terugkerende taken over te dragen, een enorm voordeel voor de toch al zwaarbelaste IT-medewerkers 
van een middelgroot bedrijf; werknemers kunnen nu zelf hun eigen persoonlijke apparaten onboarden 
en het netwerk kan downstream-elementen automatisch configureren.  

Het juiste evenwicht in beveiliging — Werknemers de vrije hand geven maar 
met behoud van een veilige IT-omgeving 

In de volgende generatie cloud- en mobiliteitsresources wordt veel aandacht besteed aan 
beveiligingsproblemen voor middelgrote bedrijven. IDC heeft een grote verandering waargenomen in de 
houding van kleine en middelgrote bedrijven tegenover beveiliging. Deze bedrijven zagen beveiliging ooit als 
een kostenpost, zoals verzekering, die onvermijdelijk was, maar waar het bedrijf verder niets mee opschoot. 
Zolang een oplossing aan de minimale vereisten voldeed gold: hoe goedkoper, hoe beter. Tegenwoordig 
realiseren meer vooruitstrevende bedrijven zich echter dat beveiliging een positieve technologie is die veel 
aandacht en investeringen verdient. Betrouwbare beveiligingsresources kunnen zelfs zoveel voordelen voor 
mobiele werknemers opleveren dat ze tot aanzienlijke productiviteitswinst kunnen leiden. 
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Het gebruik van BYOD en cloudresources kan een groot aantal kwetsbaarheden tot gevolg hebben. 
Dankzij effectieve identiteitsverificatie en -beheer kan worden gecontroleerd of mensen zijn wie ze 
zeggen te zijn en of ze alleen toegang krijgen tot de juiste informatie. Andere beveiligingsresources 
zijn van essentieel belang om te voorkomen dat gegevens in de verkeerde handen vallen vooral 
wanneer een bedrijf kwetsbaar wordt door apparaten die eigendom zijn van werknemers. Effectieve 
controle van alle apparaten met netwerktoegang kan het risico beheersbaar houden. 

IDC constateerde dat middelgrote bedrijven in Noord-Amerika en West-Europa met betrekking tot 
resources voor externe werknemers het juiste evenwicht zoeken tussen vrijheid en controle. In 
bedrijven in opkomende landen (met name China en India) slaat de balans meer uit in de richting van 
vrijheid, en bedrijven in Japan zijn juist conservatiever en beperken BYOD-resources zo sterk dat de 
productiviteit van externe werknemers erdoor wordt beperkt. Elk bedrijf moet voor zichzelf natuurlijk 
het juiste niveau van netwerkbeveiliging vinden, waarbij met alle belanghebbenden (niet alleen IT) 
rekening moet worden gehouden. Geen enkel bedrijf kan 100% veilig zijn, maar accepteert uw bedrijf 
de kosten en het gebrek aan vrijheid waarmee een niveau van 99% kan worden bereikt of is 98% 
voldoende? Het is lastig deze percentages vooraf te bepalen, maar effectieve investeringen in de 
nieuwste netwerkresources kunnen leiden tot het 'juiste' toegangsniveau tot resources voor bekabelde 
en draadloze apparaten. 

Overstappen op effectieve oplossingen voor middelgrote bedrijven — Het 
ideaal van resource-implementatie en -beheer om concurrentievoordeel 
te behalen 
Veel besluitvormers in middelgrote bedrijven zien de kosten van een netwerkinfrastructuur als uitgaven die 
noodzakelijk zijn in een moderne netwerkeconomie. Sommigen van hen zien het netwerk echter niet als een 
mogelijke voorsprong op de concurrentie. Toch kunnen de juiste netwerkoplossingen mogelijkheden tot 
differentiatie bieden aan middelgrote bedrijven. Geoptimaliseerde IT-systemen stroomlijnen bovendien 
activiteiten. Daardoor komt kapitaal vrij zodat bedrijven zich kunnen richten op waar ze het best in zijn en 
manieren kunnen creëren om die dingen beter te doen. Hierbij kunt u denken aan: 

 Onderwijs (basis en middelbaar): verbeteringen aanbrengen in het verbonden klaslokaal en 
interactieve toepassingen, en zorgen dat aan kernvereisten wordt beantwoord 

 Detailhandel: implementatie van 'intelligent winkelen'-programma's met behulp van 
locatiegebaseerde servicetoepassingen die klanten gerichte communicatie en 
geautomatiseerde assistentie in de winkel bieden 

 Gezondheidszorg: implementatie van elektronische, medische records en medische 
imagingapparaten die communiceren via Wi-Fi 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe professionals in verschillende verticale markten het 
netwerk inzetten om hun bedrijven productiever te maken. Dit geldt niet alleen verticaal, maar ook 
horizontaal. Bijvoorbeeld: 

 Verkoop en marketing: altijd en overal waar sprake is van betrokkenheid van klanten 
gebruikmaken van CRM-toepassingen, zoals salesforce.com 

 Bedrijfsvoering: workflows coördineren en processen stroomlijnen met behulp van 
mobiliteitstoepassingen 

 Leidinggevend: collaboration-tools gebruiken om belangrijke vergaderingen mogelijk te 
maken, ongeacht de locatie van de deelnemers 
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De basis voor een grotere operationele eenvoud wordt gevormd door de overgang op een 
geconvergeerde IT-infrastructuur. Bedrijven integreren tegenwoordig bedrijfskritische toepassingen 
met de bedoeling om activiteiten te stroomlijnen en zo kosten van kritische bedrijfsfuncties te verlagen, 
service te verbeteren en klanttevredenheid te vergroten. Het is niet meer raadzaam om verschillende 
delen van het netwerk apart of als een add-on te beheren; losjes aan elkaar geknoopte 
netwerkelementen leiden tot problemen voor efficiënt netwerkbeheer. 

Dit is met name van belang gezien het relatief kleine aantal IT-medewerkers in middelgrote bedrijven. 
Als beide zijden van het netwerkbeheer worden geconsolideerd tot een platform met één beheervenster, 
kan uw kleine IT-team efficiënter werken. Dit helpt IT er ook voor te zorgen dat in het draadloze netwerk 
hetzelfde niveau QoS, beveiliging, beheer en controle wordt bereikt als in het bekabelde netwerk; voor 
zowel de core als de edge. Hierdoor verandert IT-beheer van reactief in actief, zodat IT-medewerkers 
meer tijd kunnen besteden aan het inzetten van het netwerk voor bedrijfsinnovatie. Als de scheiding 
tussen bekabeld en draadloos wegvalt, verbetert ook de schaalbaarheid van het netwerk, wat een extra 
tool voor groei biedt. Convergentie van IT-infrastructuur is niet alleen goed voor hele grote 
internetgebaseerde bedrijven. Er zijn voor middelgrote bedrijven meer opties dan ooit tevoren om 
dezelfde soorten IT-efficiëntie te bereiken als bedrijven als Facebook en Amazon. Een geconvergeerde 
netwerkinfrastructuur kan kleine en middelgrote bedrijven helpen de bandbreedte te vergroten en er 
maximaal van te profiteren. Door de toename van mobiliteit, BYOD, cloudtoepassingen en sociale media 
kan geen bedrijf te veel bandbreedte hebben. Bandbreedte kan dienen als een stimulans voor groei, 
maar ook als buffer die schokken opvangt als gevolg van veranderende netwerkpatronen. 

Naast bandbreedte en mogelijkheden om activiteiten te vereenvoudigen, moeten middelgrote 
bedrijven ook kijken naar netwerkoplossingen die automatisering mogelijk maken en routinematige IT-
taken overdragen. Onboarding, provisioning en verificatie zijn voorbeelden van routinematige taken 
die aan een netwerkbeheerplatform kunnen worden overgedragen voor grotere productiviteit. 
Automatisering moet hand in hand gaan met naleving van het beveiligingsprotocol. In verticale 
markten zoals horeca en detailhandel, waar het verlenen van toegang aan gasten belangrijk is, is de 
automatisering van veilige onboarding van apparaten van gasten van groot belang. De 
netwerkinfrastructuur van kleine en middelgrote bedrijven biedt automatiserings- en 
offloadingvoorzieningen in overeenstemming met protocollen van specifieke verticale markten. 

Risico's verkleinen betekent gemoedsrust 
Zoals gezegd, vertrouwen middelgrote bedrijven steeds meer op netwerktoepassingen om zakelijke 
doelstellingen te bereiken. Het netwerk ondersteunt uw bedrijf, van CRM tot voorraadbeheer en 
interne bedrijfsrapportage. Het is dus belangrijk dat uw netwerkinfrastructuur maximaal beschikbaar en 
veerkrachtig is, zodat het van end-to-end 'altijd aan' is. Netwerkuitval in een modern bedrijf kan leiden 
tot misgelopen verkopen, vertraagde betalingen en een groot verlies van productiviteit. Wanneer het 
netwerk beschikbaar is, moeten bovendien throttling en latentie worden vermeden. Uw netwerk moet 
daarom de tools bieden om de totale prestaties te visualiseren en te optimaliseren. 

Het spreekt verder vrijwel voor zich dat beveiliging voor een middelgroot bedrijf net zo belangrijk is als voor 
een Fortune 500-bedrijf. Een middelgroot bedrijf heeft dan wel minder personeel en klanten, maar 
gegevensbeveiliging en privacyoverwegingen zijn net zo relevant. Een van de voordelen van geïntegreerde 
netwerken is het vermogen harmonieuze beveiliging te creëren. Dankzij zichtbaarheid vanuit één venster 
hoeven netwerkbeheerders niet meerdere platforms te doorlopen om te zien wat er in het netwerk gebeurt 
en om te zorgen dat alle onderdelen van de beveiliging naar behoren functioneren. Dit bespaart tijd en 
verkleint het risico van een geschonden protocol of een inbreuk. De beveiligingsvoorzieningen van een 
geïntegreerd netwerk kunnen het middelgrote bedrijf helpen efficiënter te werken, van de handhaving van 
een bedrijfstoegangsbeleid tot naleving van voorschriften van de bedrijfstak. 
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Er zijn bovendien nog meer mogelijkheden voor proactieve netwerkplanning en -beheer. Architecturen 
met levenscyclusbeheer maken end-to-end planning, bewaking en beoordeling mogelijk met betrekking 
tot beveiliging. Dit is ook een manier waarop middelgrote bedrijven ervoor kunnen zorgen dat ze alles uit 
hun netwerk halen zonder steeds aanpassingen te hoeven doen. Netwerktools voor het beheer van de 
levenscyclus reduceren de beveiligingsrisico's aanzienlijk en helpen te zorgen voor de naleving van 
voorschriften. Proactieve verkeers-, toepassings- en bandbreedtecontrole helpt trouwens ook ervoor te 
zorgen dat netwerkproblemen worden opgelost voordat ze optreden, wat kostbare uitval voorkomt. 

DE JUISTE NETWERKOPLOSSINGEN KIEZEN VOOR 
MIDDELGROTE ORGANISATIES 

Bij het kiezen van netwerkoplossingen voor middelgrote bedrijven komt het erop aan een leverancier 
te vinden die de problemen van uw bedrijf echt begrijpt en die de juiste middelen biedt om ze op te 
lossen. De netwerktools waarmee grote bedrijven procesefficiëntie en bedrijfsdifferentiatie bereiken, 
zijn ook in 'afgeslankte' vorm beschikbaar voor middelgrote bedrijven. Oplossingen van 
bedrijfskwaliteit moeten geoptimaliseerd zijn voor middelgrote bedrijven, ongeacht of een IT-manager 
op zoek is naar switches, routers, draadloze access points en controllers, beveiligings- en 
netwerkbeheertools of geïntegreerde netwerkarchitecturen. Deze oplossingen bestaan in verschillende 
soorten en maten. Er zijn oplossingen voor het hele spectrum aan middelgrote bedrijven, ook voor 
bedrijven die groter of kleiner zijn dan de standaard. 

UITDAGINGEN EN MOGELIJKHEDEN 

De implementatie van een geïntegreerd bedrijfsnetwerk biedt allerlei mogelijkheden voor middelgrote 
organisaties, maar er moet met enkele problemen rekening worden gehouden. Net als bij elke grote 
technologische verandering is er een aanpassingsperiode waarin medewerkers leren hoe het 
dagelijkse beheer van de nieuwe infrastructuur werkt. Dat kan een afleiding lijken te zijn van de 
kerrnactiviteiten van het bedrijf. Terwijl de economie zich in 2014 langzaam herstelt, nemen de IT-
uitgaven van bedrijven bovendien nog maar langzaam toe. IDC voorspelt dat de IT-uitgaven in 2014 
met een bescheiden 5% zullen toenemen. Het kan voor IT-managers lastig zijn groen licht te krijgen 
voor grote upgrades van de infrastructuur. 

Anderzijds biedt een geïntegreerd, geoptimaliseerd netwerk enorme voordelen voor een bedrijf. Tot 
voor kort werd van IT niet veel meer verwacht dan dat ze 'de zaak aan de praat hielden', maar nu kan 
ook worden nagedacht over de vraag hoe het netwerk bedrijfsprocessen en -activiteiten kan 
transformeren zodat het netwerk leidt tot een waar concurrentievoordeel. 

IDC gelooft er sterk in dat de kosten en de aanpassingsperiode kortstondige hobbels kunnen vormen, 
maar dat de voordelen van een geïntegreerde netwerkoplossing voor middelgrote bedrijven op de 
lange termijn de investering waard zijn. 

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN 

IT-organisaties in kleine en middelgrote bedrijven die hun netwerk willen vernieuwen, upgraden of 
uitbreiden, zouden moeten kijken naar de voordelen van een geconvergeerd bekabeld en draadloos 
netwerk dat voor hun specifieke vereisten is ontworpen. De voordelen van dergelijke op maat 
gemaakte implementaties kunnen aanzienlijk zijn en omvatten verbeterde beheerbaarheid en 
prestaties, een geïntegreerd beveiligingsbeleid dat zich over het hele netwerk kan uitstrekken, en de 
mogelijkheid over te stappen van reactief netwerkbeheer op een netwerk dat een bedrijf een 
voorsprong op de concurrentie geeft.  
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