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ontstaan  tijdens  het implementatieproces. 
Dit proces is daarom vaak duur en traag. 
Deze problemen betreffende on-premise IT 
nemen toe, en vormen een enorme 
kostenpost voor 
bedrijven en 
organisaties. 

Ten slotte moeten 
we ook zekere 
maatschappelijke 
verwachtingen in 
acht nemen, zeker 
als het gaat om 
investeringen in nieuwe technologie. 
Millennials maken een groot deel uit van de 
arbeidsmarkt, en hun participatie is de 
sleutel tot zakelijk succes. Het is daarom 
belangrijk dat de bedrijfsfaciliteiten zijn 
afgestemd op hun professionele 
vaardigheden, wensen en verwachtingen. 
Millennials, opgegroeid in een 
snel-moderniserende en globaliserende 
wereld, zijn doorgaans uitermate vaardig met 
geavanceerde technologie op de werkvloer.

en stijgend aantal organisaties en 
bedrijven ervaart IT als een 

complexe onderneming. Het gebruik 
van apps, internet en de cloud stelt de 
gebruiker veelvuldig bloot aan 
cyberbedreigingen. Deze dreiging 
bemoeilijkt de beveiliging van de 
omgeving. Daarom is een goede 
cyberdefensie strategie en de 
implementatie hiervan essentieel. 

De IT-sector is zeer competitief. Het 
vinden van gekwalificeerd IT-personeel 
is een tijdrovende, uitdagende taak. 
Werkgevers investeren veel geld in het 
onderhoud, de capaciteit en de scholing 
van hun IT personeel. Ook kampt de 
sector met een tekort aan 
gekwalificeerde arbeidskrachten. 
Complexiteit, concurrentie en schaarste 
maakt IT een dure investering. 

Ook is de wet van Murphy hier van 
toepassing, wat betekent dat er 
onvoorspelbare problemen zullen 
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"Millennials maken 
een groot deel uit 

van de 
arbeidsmarkt, en 
hun participatie is 

de sleutel tot 
zakelijk succes."  



toegang tot bedrijfsgegevens, en faciliteiten 
die dergelijke gegevens zowel online als 
offline beschikbaar maken.

In de afgelopen decennia hebben bedrijven 
en organisaties gepoogd om zelfstandig in 
deze behoeften te voorzien. Zo hebben zij 
individuele IT-afdelingen, datacenters, 
applicatieplatforms en 
eindgebruikersapplicaties gecreëerd. Ook is 
er behoorlijk geïnvesteerd in IT-personeel.

Dergelijke dure investeringen zijn echter 
niet meer nodig. Wij van EWD215 hebben 
als cloudprovider geavanceerde 
oplossingen en producten ontwikkeld voor 
onze klanten en hun IT-behoeften. Ons doel 
is om aan uw behoeften te voldoen door 
veilige toegang tot uw desktop aan te 
bieden als een service.

en toenemend aantal cloudproviders 
verschaft gespecialiseerde IT-services, 

afgestemd op de behoeften van de gebruiker. 
Bedrijven en organisaties profiteren van deze 
aanpak, omdat deze providers intelligente 
oplossingen bieden die zijn gericht op het 
aanpakken van terugkerende IT-problemen.

De cloudmarkt biedt momenteel een breed 
scala aan servicegerichte IT-infrastructuren en 
platforms, zoals Azure, AWS en Google. De 
focus van de markt is dus verschoven richting 
de front-end. Het creëren van 
geïndividualiseerde designs en voldoen aan 
de gebruikerseisen betreffende endpoint 
devices/apparatuur zijn terugkerende 
uitdagingen in front-end development. Ook is 
front-end development belast met het 
bewerkstelligen van adequate performance en 
functionaliteit, locatieonafhankelijke veilige
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I: Full Cloud Strategy

e capaciteit van de public cloud kan 
strategisch worden gemaximaliseerd. 

De vereisten voor de end-point apparatuur ?s 
computerprestaties is beperkt wanneer we 
een dergelijke strategie gebruiken (nul of 
thin client wanneer er wordt gewerkt in een 

D
DESKTOP AS A SERVICE I

WH ITE PAPER | 3

Figuur 1 : Uitdagingen voor Full Cloud Strategy

esktop as a Service (DaaS) is een concept dat endpoint devices, functionaliteit en 
performance, en veilige toegang tot bedrijfsgegevens omvat. DaaS combineert public 

cloud functionaliteit met lokaal opgeslagen data. We zullen dit concept illustreren aan de 
hand van drie scenario?s 

D Google-omgeving, of met een 
Chromebook). Alle applicaties worden 
uitgevoerd in de cloud, en zijn toegankelijk 
via een browser. Ook worden alle gegevens 
opgeslagen in de cloud. We noemen dit 
scenario een Full Cloud Strategy.



efficiënt op de markt worden gebracht, zeker 
wanneer men werkzaam is in een sterk 
competitief, snelgroeiend veld. Onethische 
concurrenten zouden graag inzicht willen 
krijgen in de voortgang van andere 
productontwikkelaars- en leveranciers. De 
dreiging van IP-diefstal of een 
niet-gedetecteerde datalek kan u motiveren 
om uw gegevens veilig op te slaan in een 
privéomgeving.

In dit scenario vormt de veilige integratie van 
de cloud?s functionaliteiten met beveiligde 
privégegevens de grootste uitdaging.

II: Private Data Cloud Strategy

 kunt kiezen voor toegang tot openbare 
functionaliteit, met de mogelijkheid om uw 

gegevens op te slaan in een private cloud. Dit is 
een tweede scenario. Bedrijven en organisaties 
kunnen voor deze strategie kiezen als een vorm 
van dreigingsanalyse en gegevensclassificatie. 
Dreigingsanalyse en gegevensclassificatie 
kunnen deel uitmaken van een bedrijfsstrategie, 
maar kunnen ook noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn tegen invasieve 
bedreigingen van concurrenten.

Het is bijvoorbeeld van essentieel belang dat 
innovatieve en recent ontwikkelde producten

DESKTOP AS A SERVICE II
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Figure 2 : Uitdagingen voor Private Cloud Strategy
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functies/data mogelijk maakt.

De mate waarin financiële en/of 
imagoschade waarschijnlijk is, bepaalt 
uiteindelijk of de data moet worden beveiligd 
door middel van encryptie. U kunt 
voorkomen dat u door ransomware wordt 
gehackt of gehijacked door uw 
cloudomgeving voortdurend te controleren. 
Het detecteren van kwaadaardige 
applicaties kan bedreigingen voorkomen of 
schade aanzienlijk beperken.

Deze drie scenario?s gaan gepaard met 
verschillende uitdagingen, die op het eerste 
gezicht ingewikkeld lijken. Een bekwame, 
professionele en betrouwbare cloudpartner 
lost deze problemen echter gemakkelijk op.

et derde scenario omvat het gebruik van 
intern ontwikkelde 

software/bedrijfsfunctionaliteit. Deze is niet 
webgebaseerd, vanwege legacy applicaties, 
of om andere redenen. In dit scenario 
gebruiken we beperkte public cloud 
functionaliteit, waarbij de data wordt 
gecombineerd met veilige toegang.

Ook wordt functionaliteit geïntegreerd in een 
private cloud. Dit kan een on-premise private 
cloud zijn. Een omgeving die wordt beheerd 
door bestaande IT-systemen vereist een 
complexe integratie. Deze situatie verschilt 
van een Full Cloud Strategy. Daarom is het 
gebruik van een Hybrid Cloud Strategy in 
deze situatie passend, omdat het een 
combinatie van decentrale en centrale

DESKTOP AS A SERVICE III
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Figure 3 : Uitdagingen voor Hybrid Cloud Strategy, inclusief legacy systems
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gemiddeld 184.000 euro per bedrijf. In 
2019 steeg dit verlies tot gemiddeld 
300.000 euro per bedrijf. 

atalekken en invasieve ransomware 
brengen jaarlijks grote schade toe aan 

bedrijven en organisaties. Deze schade kan 
zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve 
basis worden beoordeeld. 

Een 
internationaal 
onderzoek 
door Hiscox 
concludeerde 
dat 2/3 van 
Nederlandse 
bedrijven in 
2019 te 

maken heeft gehad met ten minste één 
invasieve cyberaanval. In 2018 werd slechts 
1/3 van Nederlandse bedrijven aangevallen. 

Het aantal cyberaanvallen neemt dus snel 
toe. De financiële schade ten gevolge van 
cyberaanvallen is ook toegenomen. In 2018 
bedroeg het meetbaar financieel verlies 

RISICO'S VAN INADEQUATE 
CYBERSECURITY
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"2/3 van 
Nederlandse 

bedrijven heeft te 
maken gehad met 

een invasieve 
cyberaanval in 

2019."

D

Sources:

Hiscox. "Hiscox Readiness Report."  Web.

Gemalto. "Majority of consumers would stop doing  with 
companies after a data breach, finds Gemalto."  Web.  

Radware. "Radware reports shows that respondents claim 
average cost of cyberattack now exceeds 1 million dollars."  Web.

magoschade na een succesvolle 
cyberaanval kan ook grote gevolgen 

hebben voor een bedrijf. Grote bedrijven 
kunnen mogelijk het verlies van klanten 
compenseren, maar imagoschade en verlies 
van klanten kan verwoestend, soms fataal zijn 
voor kleine tot middelgrote bedrijven. 

In een onderzoek uitgevoerd door Radware 
rapporteerde 43 procent van de participerende 
bedrijven negatieve klantenrecensies en 
imagoschade na een succesvolle cyberaanval. 
In een ander onderzoek door Gemalto 
beweerde 70 procent van de 10.000 
deelnemende personen dat zij geen zaken 
zouden doen met een bedrijf die te maken 
heeft gehad met een datalek
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geleaste IT zijn namelijk aanzienlijk lager. 
Investeer dus niet langer in (zelfontwikkelde) 
IT, maar in uw core business. EWD215 
benadert IT als een vorm van innovatieve 
technologie, waarmee u uw dagelijkse 
bedrijfsactiviteiten efficiënt en soepel 
uitvoert. Met deze efficiëntie wint u een 
concurrentievoordeel. Wij verschaffen de 
backoffice software en hardware die nodig is 
voor het veilig bedienen van uw desktop 
computer op kantoor, onderweg of thuis.

nvesteren in uw core business levert u 
financiële voordelen op. Zo hoeft u geen 

dure investeringen te doen in servers en 
client hardware. De totale kosten voor 

VOORDELEN VAN UITBESTEDING IT
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"Het gebruik van 
geleaste IT en 

cyberbeveiliging is 
een uitstekend en 

voordelig instrument 
voor 

risicomanagement."

 

ovendien verschaft EWD215 
doelgerichte en gebruiksvriendelijke IT. 

Denk bijvoorbeeld aan een administratieve 
omgeving, waarin applicaties zoals 
spreadsheet-, tekstverwerkings- en 
presentatietools worden gebruikt. In deze 
situatie wordt er webgebaseerde toegang 
verleend tot CRM en andere applicaties.

Gegevens die worden opgevraagd door de 
gebruiker kunnen lokaal of in een private 
cloud worden opgeslagen. Functionaliteit is 
toegankelijk via de public cloud. Integratie in 
een monolithische of hybride omgeving is 
echter complex. Deze complexiteit wordt 
geminimaliseerd, en compatibel gemaakt met 
de werkomgeving en applicatiearchitectuur.

"Het gebruik van geleaste 
IT levert u een groot 

financieel voordeel op. Zo 
kunt u meer geld besteden 

aan uw kernactiveit."   

B

 ok is het gebruik van geleaste IT en 
cyberbeveiliging een uitstekend en 

voordelig instrument voor risicomanagement. 
In de vorige sectie hebben we benoemd hoe 
onvoldoende en/of inadequate 
cyberbeveiliging kan leiden tot imagoschade 
en financieel verlies. Cybersecurity die wordt 

O
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geleverd door een betrouwbare, bekwame 
cloudprovider vermindert deze risico's aanzienlijk. 
EWD215 beveiligt uw desktop als een service met 
hoogwaardige Europese beveiligingsproducten. 
Deze producten zijn zeer innovatief en reageren 
doeltreffend en efficiënt op cyberaanvallen, en 
andere dreigingen. De cloudomgeving wordt continu 
bewaakt in een Security Operations Center en 
invasieve cyberaanvallen worden van tevoren 
afgeweerd, of in quarantaine geplaatst in overleg 
met de gebruiker.
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" Investeer niet langer in 
zelfontwikkelde IT, maar 

in uw core business."
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