
Een ERP in de cloud, hoe pakt u dit aan? 
Werkwijzen en methoden voor een eenvoudige  

en snelle overstap naar de cloud 



Cloud of geen cloud? Dat is de vraag. Het is in ieder 
geval een vraag die leeft bij veel bedrijven die werken 
met twee dingen die steeds vaker samenkomen: ERP 
en cloud-technologie. Een eigen managementsysteem 
overbrengen naar de cloud is niet eenvoudig en 
kan veel invloed hebben op de bedrijfsprocessen. 
Overstappen naar de cloud wordt echter vaak 
beschouwd als een noodzakelijke stap om het bedrijf te 
digitaliseren. Is dat wel echt zo? Gaat het hier echt om 
een vereiste stap? Of is het slechts een trend? Het ERP-
systeem ondersteunt de organisatie bij de uitwisseling 
van informatie tussen alle rollen en afdelingen binnen 
het bedrijf. U kunt het zien als een multifunctioneel 
geïntegreerd softwarepakket dat de productie, 
financiën, werknemers en andere bedrijfsprocessen 
optimaal inzet om de efficiëntie, de slagkracht en 
het rendement van een bedrijf te verbeteren. In die 
zin is de ERP een cruciaal bedrijfsmiddel voor iedere 
organisatie, zowel groot als klein. De keuze voor de 
meest geschikte implementatie is dan ook een delicaat 
proces, waarbij vele aspecten een rol spelen.

Dit ebook is bedoeld om u hier meer inzicht in te 
geven. Hierbij wordt gekeken naar wat overstappen 
op een ERP in de cloud inhoudt, wat de belangrijkste 
voorwaarden zijn en wat de te volgen stappen zijn, als 
blijkt dat uw bedrijf hier klaar voor is. 
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In 2020 zijn cloud-gerelateerde IT-uitgaven wereldwijd 

toegenomen met 2,2%, terwijl de investeringen in 

infrastructuur voor omgevingen buiten de cloud zijn 

gedaald met 16,3%.

Dit bleek uit een recent onderzoek uitgevoerd door 

IDC (International Data Corporation), een onderneming 

gespecialiseerd in marktonderzoek in de ICT-sector.

De ontwikkeling van de IT-uitgaven is sterk beïnvloed 

door de COVID-19-pandemie, die de vraag naar 

cloudsystemen heeft doen toenemen. De openbare 

cloud was dan ook het enige segment waarin 

de uitgaven niet terugliepen, maar waarvoor de 

infrastructuuruitgaven zelfs met 6,4% zijn toegenomen.

De prognoses van IDC voor 2020 wijzen erop dat de 

IT-investeringen in cloud-infrastructuur groter zullen 

zijn dan de infrastructuuruitgaven buiten de cloud, en 

maar liefst 54,2% van de totale IT-infrastructuuruitgaven 

zullen bedragen.

Als we dan kijken naar de keuzes die bedrijven maken 

op het gebied van ERP (Enterprise Resource Planning), 

ontdekken we nog meer interessante gegevens. Het 

document "2020 ERP Report", gepubliceerd door 

Panorama Consulting Solution, een onafhankelijke 

onderneming gespecialiseerd in bedrijfstransformatie, 

toont aan dat 62,7 % van de organisaties een ERP-

oplossing in de cloud verkiest boven een on-premise 

oplossing.

Bent u klaar om uw ERP  
naar de cloud te brengen?

+6,4%
Stijging van de 

infrastructuuruitgaven voor het 
openbare cloudsegment.

54,2%
Percentage cloudinvesteringen 

als onderdeel van de totale 
infrastructuuruitgaven

62,7%
Organisaties die een  

ERP-oplossing in de cloud 
verkiezen boven een  
on-premise oplossing

Wereldwijde cloud IT-infrastructuurmarkt prognose per type 
implementatie, 2018-2024 (aandelen gebaseerd op waarde)

Traditionele IT Particuliere 
cloud

Openbare 
cloud

Bron: IDC 2020
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Wanneer is het moment rijp voor een ERP in de cloud? 

Nu is het tijd om uw bedrijfsvereisten en technische 
vereisten in kaart te brengen. Aan de hand van drie 
groepen vragen schets ik drie scenario's, zodat we samen 
kunnen bepalen welk scenario het beste bij uw bedrijf past.

Scenario 1
BEDRIJFSVEREISTEN

- Wilt u de kosten van uw organisatie op het gebied 
van IT-infrastructuur en IT-ondersteuning en 
de bijbehorende juridische en fiscale kosten 
terugdringen?

- Wilt u overstappen van het Capex-model (Capital 
Expense) naar het Opex-model (Operating Expense)?

- Bent u op zoek naar een geïntegreerde oplossing?
- Heeft u vereisten die sterk zijn veranderd in de jaren 

dat u gebruikmaakt van een ERP?
- Heeft u in het verleden te maken gehad met een 

"data incident" (beveiligingsinbreuk, dataverlies)?
- Wilt u voldoen aan wetgeving zoals de AVG?
- Wilt u een modern bedrijf zijn?

TECHNISCHE VEREISTEN

- Gebruikt u veel aangepaste oplossingen of wilt u af 
van dergelijke aanpassingen die in de loop der tijd zijn 
verankerd in uw bedrijf en wilt u liever overstappen 
naar een ERP-oplossing die is gebaseerd op 
standaarden?

- De door Microsoft gecertificeerde Cegeka-apps 
voorzien in al uw functionele vereisten om de 
basisoplossing uit te breiden.

Scenario 2
BEDRIJFSVEREISTEN:

- Bent u op dit moment nog niet overtuigd van de 
cloud, maar wilt u het uitproberen terwijl u bij uw 
huidige on-premise ERP-oplossing blijft?

- Wilt u overstappen naar de cloud, maar kunt u dit niet 
vanwege budgetbeperkingen?

- Wilt u overstappen naar de cloud, maar kunt u dit 
niet vanwege een technische beperking die hieronder 
wordt beschreven?

TECHNISCHE VEREISTEN:

- Gebruikt u een zeer aangepaste omgeving en lijkt 
het u onmogelijk om over te schakelen naar een 
standaardoplossing?

- Wilt u weten of er uitbreidingen bestaan op de 
standaard die aan de specifieke vereisten van uw 
bedrijf voldoen?

Scenario 3
BEDRIJFSVEREISTEN:

- Moet uw bedrijf een on-premise oplossing blijven 
gebruiken vanwege groepsbeleid en regelgeving?

- Hebt u net de updates naar de nieuwste versie 
voltooid en hebt u geen extra budget meer?

- Hebt u onlangs geïnvesteerd in nieuwe servers en in 
een nieuwe IT-infrastructuur?

- Hebt u een grote, hooggekwalificeerde IT-afdeling die 
uw toepassingen 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beheert?

Als het eerste scenario uw bedrijf beschrijft, bent u klaar 
om uw ERP naar de cloud te brengen. Neem contact met 
ons op om uw overstap naar de cloud te plannen.

Als uw bedrijf beter past bij het tweede scenario, leggen 
we u graag uit hoe u de cloud kunt testen zonder gelijk 
af te stappen van uw on-premise oplossing. We kunnen 
met een korte evaluatie bepalen of uw processen worden 
ondersteund door de standaard Microsoft Dynamics 
365-oplossing en de uitbreidingen van door Microsoft 
gecertificeerde Cegeka-apps.

Als u in het derde scenario valt, is dit niet het moment 
om over te stappen naar de cloud. De kans is groot dat 
dit binnen enkele jaren echter wel zo is, dus nodig ik u uit 
om dit ebook toch vast te lezen.

GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3
U bent klaar om over te  

stappen naar een  
cloud-oplossing

U bent niet zeker van de cloud 
op dit moment, maar u wilt het 
uitproberen, terwijl u gebruik  

blijft maken de actuele  
on-premise ERP-oplossing

Het is nu niet het moment om 
over te stappen naar de cloud, 

maar binnen enkele jaren 
waarschijnlijk wel



De 9 voordelen van 
een ERP in de cloud
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Denkt u erover om uw on-premise ERP te vernieuwen en 

over te stappen naar een cloud-oplossing, maar twijfelt u 

nog over de voordelen van deze oplossing?

Bent u bang dat deze overstap duur en belastend zal zijn 

en wilt u graag weten hoe u dit kunt vereenvoudigen?

Denkt u erover na om een nieuw ERP-project te 

implementeren en bent u nog niet overtuigd van een 

cloud-oplossing?

Als u zich klaar voelt om over te stappen naar een 

ERP in de cloud, leest u hier over 9 voordelen voor uw 

bedrijfsstrategie en digitale innovatie.

9 goede redenen  
om uw ERP naar de cloud te brengen

01
Toegankelijkheid, waar u ook bent 

In de afgelopen tijd hebben wij, als gevolg van de 

COVID-19-pandemie, ontdekt hoe waardevol het kan 

zijn om gemakkelijk en snel toegang te krijgen tot 

bedrijfssystemen vanaf andere plaatsen dan onze 

werkplek en met andere apparatuur dan de klassieke 

desktopcomputer.

Het kwam bijvoorbeeld voor dat klanten thuis geen pc 

hadden, maar met hun mobiele telefoon of tablet geen 

verbinding konden maken met de ERP van hun bedrijf. 

Sommigen hielden de financiële KPI's van hun bedrijf 

zelfs alleen bij in Excel-sheets op een persoonsgebonden 

kantoor-pc, alleen bruikbaar binnen het bedrijfsnetwerk. 

Ook hebben we klanten gezien die wel een VPN (Virtual 

Private Network) hadden, maar waar werknemers alsnog 

dagenlang geen toegang tot gegevens hadden, omdat 

deze VPN's plotseling overbelast werden. Er waren zelfs 

klanten die nog nooit op afstand hadden ingelogd en dus 

gedwongen werden nieuwe procedures te leren, terwijl 

hun IT-afdeling onvoldoende tijd had om hen daarbij te 

helpen, omdat training op afstand meer tijd kost.

TOTAL COST OF 
OWNERSHIP

VEILIGHEID

INTEGRATIES

CONTINUOUS 
UPDATE

SCHAALBAARHEID 
FLEXIBILITEIT

IT STAFF

TOEGANKELIJKHEID HARDWARE

KOSTEN
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Denk aan zaken als realtime inzicht in de 

voorraadsituatie, het direct online simuleren van offertes 

voor de klant of zelfs inzicht in kostengegevens van een 

bestelling voor realtime managementcontroles.

Met traditionele on-premise ERP heeft een gebruiker voor 

toegang tot de ERP-toepassing een netwerkverbinding 

en een computer met daarop de software nodig. 

Dit beperkt de tijdstippen en plaatsen waarop een 

werknemer toegang heeft tot het ERP-systeem.

Met een ERP in de cloud kunnen zakelijke gebruikers 

echter altijd hun werk doen, waar ze ook zijn en vanaf elk 

apparaat, omdat ze alleen een internetverbinding en een 

webadres nodig hebben om toegang te krijgen.

Met een dergelijke mate van toegankelijkheid kunt u ook 

uw klanttevredenheid vergrote, omdat u sneller op hun 

verzoeken kunt reageren.

"Een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van 
een bedrijf is de mogelijkheid om onderweg en vanaf elk type 
apparaat toegang te krijgen tot gegevens."

02
OPEX-model voor softwarekosten 

Bij een on-premise ERP-oplossing moet u alle 

kosten van uw softwaretoepassing vooraf opbrengen 

(besturingssysteem, databaselicenties, licenties 

voor toegang op afstand), plus projectkosten en 

ondersteuningsoplossingen (zoals ISV-oplossingen die 

de standaardoplossing uitbreiden), aanpassingskosten 

en andere integraties zoals interfaces met andere 

systemen.

Een groot verschil vanuit het oogpunt van licenties is 

dat de cloud een Software as a Service (SaaS)-oplossing 

is die maandelijks of jaarlijks wordt betaald, waardoor 

deze kosten vallen onder de bedrijfskosten (Operating 

Expense). Ook alle jaarlijkse onderhoudskosten die aan 

Microsoft moeten worden betaald om de oplossing up-

to-date te houden en alle Azure-licenties die nodig zijn 

om uw ERP-infrastructuur te hosten, zijn bij deze kosten 

inbegrepen.

In het geval van on-premise toepassingen worden 

hoge initiële kosten betaald, die als kapitaaluitgaven 

(Capital Expense) worden geclassificeerd en doorgaans 

over meerdere jaren worden afgeschreven. De jaarlijkse 

Microsoft-onderhoudskosten en alle hardware- en 

softwarekosten in verband met de infrastructuur komen 

nog eens bovenop deze licentiekosten.
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03
Minder hardware nodig 

In een on-premise scenario zijn er hoge initiële kosten 

voor de aankoop van infrastructuur, zoals servers, 

netwerkhardware, besturingssystemen en database- 

en gegevensopslag, met daarnaast periodieke 

bedrijfskosten zoals elektriciteit en onderhoud om het 

ERP te beheren en te beveiligen. Bovendien worden er 

kosten gemaakt om de Server Room te laten voldoen 

aan alle relevante regelgeving (redundantie van 

koelsystemen, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging, 

etc.).

Ook moet u extra hardware aanschaffen en redundanties 

inbouwen om te compenseren voor eventuele uitval 

(redundante netwerkpaden binnen het eigen lokale 

netwerk, dubbel uitgevoerde internetaansluiting 

met verschillende uitvoerpaden, een ruime marge in 

gegevensopslag, etc.).

De cloud stelt u daarentegen in staat de hardwarekosten 

flexibel en schaalbaar te beheren zonder ze tot een 

bedrijfsmiddel te maken dat u moet afschrijven, zonder 

dat u hoeft te betalen voor het onderhoud en waarbij u 

alleen hoeft te betalen voor de serverruimte die u nodig 

hebt, en zonder dat u veel schijfruimte toegewezen krijgt 

die losstaat van het werkelijke gebruik.

"Microsoft Azure leidt tot besparingen op 
hardware- en softwarekosten, op het beheer van 
eigen serverruimtes en op procedures voor het 
beperken van bedrijfsrisico's en het garanderen van 
de bedrijfscontinuïteit."
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04
Schaalbaarheid en flexibiliteit 

De implementatie van de bedrijfsinfrastructuur voor het 

hosten van toepassingen, waaronder het on-premise 

ERP-systeem, is vergelijkbaar met het bouwen van een 

huis. Als eenmaal de bouwtekeningen zijn gemaakt, een 

bouwkundig rapport is opgesteld, de civieltechnische 

voorschriften zijn nageleefd, de materialen zijn gekozen 

en de binnenhuisarchitectuur is bepaald, gaat het 

bouwbedrijf aan de slag en levert het uiteindelijk een 

huis op aan de klant, waarin hij vermoedelijk enkele 

jaren zal wonen. En als de klant na korte tijd toch een 

ingrijpende verandering wil, is de enige mogelijkheid om 

nieuwe verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden te 

beginnen, wat veel tijd en geld kost.

Werken in de cloud, daarentegen, stelt bedrijven in 

staat om hun ERP op basis van hun vereisten op of 

af te schalen, zonder verstoring van de dagelijkse 

activiteiten. Met een ERP in de cloud kunnen bedrijven 

meer opslagruimte of extra omgevingen kopen als hun 

behoeften veranderen.

Ze kunnen testomgevingen opzetten om in een 

specifieke behoefte te voorzien en deze na een paar 

maanden weer stopzetten.

Hetzelfde geldt als het bedrijf de capaciteit wil verkleinen.

In de vergelijking met het huis is dat alsof een 

klant zijn 5-kamerwoning wil verkleinen tot een 

2-kamerappartement omdat de kinderen nu allemaal 

het huis uit zijn en de ouders al die ruimte niet meer 

nodig hebben.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verkoop of overname 

van bedrijfseenheden.

In het geval van een nieuwe overname en een on-

premise ERP-oplossing moet worden onderzocht wat 

de gevolgen van deze transformatie zijn voor de lokale 

infrastructuur: nieuwe server- en netwerktoegangen, 

upgrades van de bandbreedte, de aankoop van 

nieuwe hardware en nieuwe softwarelicenties en, 

hoogstwaarschijnlijk, een tijdelijke onderbreking van de 

werkzaamheden van het overgenomen bedrijf om ze te 

integreren in de on-premise ERP.

In geval van een ERP-oplossing in de cloud is deze 

operatie veel eenvoudiger. Waarschijnlijk zou u dit 

kunnen regelen door uw partner te bellen en te vragen 

om een nieuw bedrijf toe te voegen binnen de huidige 

database.

Als de ERP in de cloud is gebouwd volgens een 

repliceerbaar oplossingsconcept op basis van 'kernels', 

zal het implementatieproject ook veel eenvoudiger zijn.
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05
Beveiliging 

Hebt u het gevoel dat uw gegevens in de cloud niet veilig 

zijn en niet voldoen aan de AVG-voorschriften?

Ik nodig u uit om artikel 32 van de EU-verordening 

2016/679 (AVG) inzake de veiligheid van de 

gegevensverwerking te lezen. Hierin wordt uitgelegd 

dat de gegevensverwerker passende technische en 

organisatorische maatregelen moet treffen om de 

vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en 

veerkracht van systemen en diensten te waarborgen.

De gegevensverwerker dient er verder voor te zorgen dat 

bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid 

van en de toegang tot persoonsgegevens tijdig 

kunnen worden hersteld, en moet een procedure 

opstellen om de doeltreffendheid van de technische 

en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de 

verwerking regelmatig te testen, te controleren en te 

beoordelen.

Als u een on-premise oplossing hebt, is uw lokale 

datacentrum waarschijnlijk beschermd met een slot 

of twee, is uw data niet gerepliceerd in een ander 

datacentrum dat voldoet aan de minimumafstanden, 

en heeft uw datacentrum waarschijnlijk geen adequate 

koeling, elektrisch vermogen en brandbeveiliging.

Gegevens in Microsoft Azure zijn daarentegen 

wel beschermd: datacentrums zijn uitgerust met 

authenticatie op twee niveaus, handheld biometrische 

toegangslezers en actieve monitoring door 

cyberbeveiligingsexperts om de activa en gegevens van 

uw organisatie te beschermen. Elke dag worden 8 biljoen 

bedreigingssignalen geanalyseerd met behulp van 

kunstmatige intelligentie.

06
Onderhoud en continue updates 

Uw on-premise ERP-systeem moet constant worden 

voorzien van bugfixes, patches, updates en upgrades. 

Uw IT-personeel moet dus tijd besteden aan het testen 

van updates wanneer deze worden uitgebracht. Dit 

wordt vaak lastig gevonden, vooral als functies worden 

afgeschreven.

"In de cloud worden updates, bugfixes en patches uitgebracht 
volgens een continue updatecyclus, waardoor ze onmiddellijk 
kunnen worden ingezet."
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Dit soort activiteiten worden meestal afgehandeld door 

uw partner, die ze op grote schaal uitvoert, waardoor de 

oplossingstermijn wordt geoptimaliseerd.

Het komt vaak voor dat bedrijven nieuwe 

functionaliteiten voor hun ERP-platforms willen, maar 

de upgrade uitstellen omdat de tijd er nog niet rijp voor 

is. Upgrades zijn echter gemakkelijker met een cloud-

oplossing dan met een on-premise ERP-oplossing.

Voor upgrades van een on-premise ERP-systeem is 

vaak een volledig nieuwe implementatie nodig, die 

enkele maanden voorbereiding en uren downtime vergt. 

Bedrijven stellen dergelijke updates daarom vaak uit: om 

deze grote klus goed te plannen en voor te bereiden. Een 

ander obstakel is dat een ERP-upgrade soms ook een 

hardware-upgrade vereist.

In de cloud worden updates automatisch op de 

achtergrond uitgevoerd en is maar minimaal IT-toezicht 

nodig. Deze automatische updates maken deel uit van 

een nieuw model van softwaredistributie, dat IT-partners 

vaak aanbieden als onderhoudsdienst voor applicaties.

07
Integratie met andere toepassingen 

On-premise oplossingen zijn vrij moeilijk te integreren 

met andere toepassingen, vereisen specifieke IT-kennis 

en vergen tijd om te implementeren.

Met Dynamics 365 Common Data Service, een 

Microsoft-oplossing die wordt gebruikt voor 

cloudgebaseerde toepassingen, kunt u eenvoudig 

nieuwe gegevensmodellen en toepassingen maken met 

gekoppelde gegevens.

Common Data Services, afgekort CDS, is een 

gegevensopslagdienst, net als een database.

Deze kan worden gebruikt om gegevens op te slaan in 

de vorm van tabellen, "entiteiten" genoemd.

De gegevens kunnen in CDS worden geladen, om ze 

toegankelijk te maken voor andere toepassingen, zonder 

dat u nieuwe interfaces moet maken om die aan de 

gegevens te koppelen.

"Voortdurende updates met de nieuwste functies, beveiliging 
en bugfixes helpen u het tempo van innovatie bij te houden."
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08
IT-afdeling 

Een van de kostenposten van een onderneming is het 

budget voor IT-personeel.

IT-personeel is vaak werkzaam in activiteiten met 

een geringe toegevoegde waarde. In een on-premise 

scenario moet u rekening houden met arbeidskosten 

plus het onderhoud van uw onroerend goed, servers, 

databases en infrastructuur.

In een cloud-scenario zijn de kosten van de IT-

infrastructuur doorgaans een klein percentage van de 

kosten die een IT-afdeling moet maken voor het beheer 

van on-premise systemen.

09
Total Cost of Ownership 

De Total Cost of Ownership (TCO) is een financiële raming 

om de economische waarde van uw investering te 

bepalen ten opzichte van uw totale directe en indirecte 

kosten gedurende de levenscyclus van uw ERP-systeem.

In deze TCO-raming worden alle kosten meegenomen 

die een bedrijf moet evalueren voor een geplande 

overgang naar de cloud.

Kijk eens naar de onderstaande grafiek: op het eerste 

zicht lijken de cloud- en on-premise-oplossing identiek!

"U kunt de tijd van uw IT-team besteden aan het bereiken van 
belangrijkere bedrijfsdoelen."

Softwarekosten

Cloud On-premise

Softwarekosten
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Maar als we ons er meer in verdiepen, zien we verborgen 

kosten die de on-premise oplossing op termijn veel 

duurder maken.

Cloud On-premise

Softwarekosten

Implementatie, 
aanpassing en 
opleiding

Implementatie 
aanpassing 

opleiding

Hardware

IT-personeel 

Onderhoud

Upgrades

Softwarekosten



4 factoren die de 
komende jaren 
invloed hebben op de 
cloudadoptie
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Een ERP overbrengen van een on-premise versie naar een cloud-implementatie is geen eenvoudige technische upgrade 

die in een week kan worden uitgevoerd. Het is cruciaal om over de cloud-invoering in het bedrijf na te denken vanuit een 

strategisch perspectief.

Gartner voorspelt verder dat de aanwezigheid van in-house cloudexpertise een belangrijke indicator zal zijn van 

zakelijke wendbaarheid. Ook voorziet Gartner dat een aantal factoren de komende jaren van invloed zullen zijn op de 

adoptie van de cloud en de stappen die organisaties kunnen nemen om te concurreren in een cloud-first wereld.

4 factoren die de komende jaren  
invloed hebben op de cloudadoptie

Factor 1
Kostenoptimalisatie  

Voor legacy-bedrijfstoepassingen is technische vernieuwing nodig om kostenefficiënter te worden. Cloud-aanbieders 

blijven hun native optimalisatiecapaciteiten versterken om organisaties te helpen de meest kosteneffectieve 

architectuur voor hun prestatievereisten te kiezen. 

Dergelijke studies zullen worden toegespitst op analyses die maximale besparingen opleveren zonder de prestaties in 

het gedrang te brengen.

Het zal voor CIO's van essentieel belang zijn een formele strategie te 
ontwikkelen die helpt individuele cloud-beslissingen in de context van de 
strategische doelstellingen van het bedrijf te plaatsen".
GREGOR PETRI - VICE PRESIDENT ANALYST VAN GARTNER
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Factor 3
Gecertificeerde cloudvaardigheden  

Tot 2022 zal het tekort aan cloudvaardigheden de migratie van de helft van de IT-afdelingen van bedrijven naar de 

cloud met twee jaar of meer vertragen. Hierdoor ontstaat een markt waar dienstverleners niet snel genoeg mensen 

kunnen opleiden en certificeren om aan de vraag naar gekwalificeerde cloud-professionals te voldoen.

In tegenstelling tot de huidige trend heeft Cegeka ervoor gekozen zijn in-house cloudexpertise te consolideren om 

bedrijven te helpen een duidelijk zicht te krijgen op het cloudlandschap en de strategie te bepalen die het best past bij 

hun specifieke behoeften, zodat een geleidelijke en op maat gemaakte overgang mogelijk wordt.

"Organisaties moeten nadenken over hoe deze trends hun 
cloudadoptie en migratieplannen de komende jaren zullen 
beïnvloeden en nu al stappen zetten om hun IT-infrastructuur 
en toekomstige ERP in de cloud voor te bereiden."

Factor 2
Multicloud  

De onderzoeksgroep "Cloud Transformation" van de Technische Universiteit van Milaan heeft aangetoond dat in 2019 

al 68 procent van de ondervraagde organisaties zeggen meer dan één cloudprovider te gebruiken.

Dergelijke multicloud-strategieën zullen de afhankelijkheid van leveranciers voor bedrijven tegen 2024 met twee 

derde verminderen. Dit zal echter op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de overdraagbaarheid van 

bestaande toepassingen, oftewel van de mogelijkheid om een toepassing te migreren naar een cloud-platform, en van 

het vermogen van bedrijven om multicloud-beheerlogica en geavanceerde multicloud-managementinstrumenten te 

gebruiken.
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Deze trend zal zich voortzetten naarmate de regio's 

die door deze aanbieders van clouddiensten worden 

bestreken, een grotere granulariteit krijgen. 'Micro-

datacenters' zullen worden gevestigd in gebieden waar 

een groot aantal gebruikers geconcentreerd is, terwijl 

'pop-up' cloud-dienstpunten zullen voorzien in tijdelijke 

behoeften zoals sportevenementen, concerten en grote 

conventies.

Per locatie zal worden gekeken welke clouddiensten 

veel worden gebruikt, zodat specifieke apparatuur 

dichtbij de gebruiker kan worden geplaatst, om 

zo de reactiesnelheid van toepassingen zo hoog 

mogelijk te houden. Hierdoor kunnen toepassingen 

die hiervoor geschikt zijn, rechtstreeks draaien op de 

native diensten van cloudproviders, zonder dat een 

nieuwe infrastructuur hoeft te worden aangelegd. Een 

typisch voorbeeld is dat van Digital Factory- of Smart 

Manufacturing-implementaties: die moeten voor 

hun IoT (Internet Of Things)-beheer vaak latentie- en 

bandbreedteproblemen oplossen die niet via het 

conventionele cloudmodel kunnen worden opgelost.

Gedistribueerde clouds verminderen daarom de 

hoeveelheid gegevens die naar de cloud moet worden 

gestuurd, door latentiegevoelige gegevens te verwerken 

in een tussenliggende cloudlocatie vlakbij de fabriek, 

terwijl minder latentiegevoelige gegevens die veel 

rekenkracht vergen, zoals Big Data-analyse, naar de 

klassieke cloudinfrastructuur worden gestuurd.

Of u nu nog in de evaluatiefase zit of klaar bent om over 

te stappen op een ERP in de cloud, ik hoop dat dit ebook 

u voldoende informatie biedt om een weloverwogen 

keuze te maken. Indien u meer details wenst, staan onze 

consultants altijd voor u klaar.

Factor 4
Gedistribueerde cloud  

Met het oog op het delen van middelen en de decentralisatie van de "cloud" zullen de belangrijkste cloudproviders 

tegen 2023 overal verspreid en capillair aanwezig zijn via een systeem met "substations". De cloud-provider zal 

samenwerken met derde partijen om hun diensten dichter bij de eindgebruikers te brengen.
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Cloud Edge 
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Cegeka zet zich in om excellente IT-vaardigheden te bieden die 
nauw aansluiten bij de organisatorische en bedrijfsprocessen 
van bedrijven. De aangeboden diensten helpen klanten om 
hun flexibiliteit te behouden, innovatie en verandering te 
bevorderen en hun concurrentievermogen op de wereldmarkten 
te verbeteren. 

Zowel qua werkwijze als omvang is Cegeka de ideale partner 
om bedrijven te begeleiden door de digitale transformatie van 
traditionele bedrijfsmodellen. 


