Nieuws over netwerken voor MKB-bedrijven:

Waar of niet waar?
Het merendeel van deze statistieken over de toekomst van IT en
netwerken is waar. Maar sommige zijn dat niet. Ontdek welke niet
waar zijn en hoe u de waarheid in uw voordeel kunt gebruiken.

70%
van de MKB-bedrijven
heeft geen mobiele
beheeroplossingen
geïmplementeerd voor
telefoons en andere
apparaten.1

Waar

Ja, en dat maakt het
eenvoudiger om de
concurrentie voor te blijven.

Niet
waar

Nee, dit is waar. En
werkactiviteiten uitvoeren op
mobiele apparaten wordt de
norm.

De cloud is buitengewoon belangrijk, maar de snelle
adoptiegraad is met name van toepassing op grotere
bedrijven. Sterker nog:

Waar
Nee, dat is niet waar.
Organisaties adopteren de
cloud wel degelijk: 70% van
kleine bedrijven en meer dan
90% van bedrijven in het
commercial-segment.2

20%
van alle MKB-bedrijven
heeft de cloud
geadopteerd.

Ja. Een leverancier in de arm
nemen die ingebouwde beveiliging
biedt is essentieel.

Dat is waar.
En MKB-bedrijven vormen een
belangrijk doelwit.

Waar

Inderdaad. In de afgelopen
vijf jaar is cloudadoptie
door MKB-bedrijven
ongekend toegenomen als
gevolg van de behoefte
aan schaalbaarheid en
implementatie.

60%

Niet
waar

50% van de MKB-bedrijven heeft in
de afgelopen 12 maanden met een
inbreuk te maken gehad.3

Niet waar

van de gehackte
MKB-bedrijven
gaat binnen zes
maanden failliet.1

En

In 2020 zullen er naar verwachting

26,3 miljard
netwerkapparaten zijn.4
Maar dat zal met name een impact
hebben op grote organisaties.

Waar

De statistiek is waar, maar de
opmerking die erbij staat niet. De
impact is ook merkbaar bij MKBbedrijven, en vele ervan zullen niet
in staat zijn het groeiende aantal
apparaten te ondersteunen.

Niet
waar

Hoewel de statistiek waar is, is de
opmerking die erbij staat dat niet. En
dat is slechts één reden waarom het
nuttig is om een bedrijf dat al 30 jaar
een wereldwijde marktleider op het
gebied van netwerken is in uw team
te hebben.

Hoe kunt u uw voordeel doen met deze waarheden?
Bekijk onze eenvoudig te implementeren oplossingen voor het MKB* waarmee u uw
uitdagingen kunt aangaan, zich op de toekomst kunt voorbereiden en die binnen uw
budget passen.
MKB-oplossingen
bekijken
*Ontwikkeld voor organisaties met minder dan 1.000 werknemers
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