
Bouwen aan  
cloudinnovatie
in 4 concrete stappen



Van digitale bouwplaats tot wolkenkrabber

De Nederlandse bouwsector presteert goed. Het afgelopen jaar steeg de bouwproductie 
met 6,5% (1).  Ook de volgende jaren zal de bouw blijven groeien. Door de sterke drive naar 
innovatie en ondernemerschap stijgen bouwbedrijven boven zichzelf uit. En IT staat centraal 
in dat groeitraject. 

Tegenwoordig kijken veel organisaties in de bouwsector naar de cloud. Ze zien de cloud als 
een motor voor groeikansen en nieuwe projecten. Met een virtuele omgeving zetten ze in op 
meer efficiency, meer mobiliteit en meer schaalbaarheid. Maar een succesvolle cloudtrans-
formatie vraagt ook een goede strategie. Om alles uit de cloud te halen, moet u goed weten 
waar u aan begint. 

Wat zijn de mogelijkheden van cloud? Waar liggen de valkuilen? En hoe ontwerp ik een 
cloudtraject op maat van mijn onderneming? Deze gids geeft antwoord op al deze vragen. 
Aan de hand van 4 concrete stappen van experts wordt cloudtransformatie eindelijk realiteit.

Uw cloudtoekomst: een stappenplan

1. Analyseer uw omgeving & doelen
2. Ontwikkel een strategische visie
3. Bouw een omgeving op maat
4. Implementeer, test, optimaliseer

(1) https://www.eib.nl/geen-categorie/bouwsector-blijft-sterk-groeien-in-de-komende-jaren/ 
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Simpel gezegd is cloud de online opslag van data, software en bestanden 
die u op afstand raadpleegt. In plaats van zelf te investeren in een on-premise 
datacenter, neemt u uw resources eenvoudigweg in een servicesmodel af. 
Er zijn drie vormen van cloud: public cloud, hybrid cloud en private cloud:

Public cloud
In de public cloud van grote spelers als Amazon of Microsoft 
delen meerdere organisaties een virtuele infrastructuur.

Hybrid cloud
Hybrid cloud koppelt de public cloud aan uw on-premise 
omgeving. Zo zet u eenvoudig data en apps over van het 
ene platform naar het andere.

Private cloud
Private cloud biedt een tailormade virtuele omgeving in 
het datacenter van een lokale partner. De voordelen hiervan 
zijn veiligheid en controle: u weet waar uw gegevens draaien.   

De verschillende cloudmodellen bieden verschillende voordelen. De publieke 
cloud is een robuust systeem dat vooral inzet op schaalbaarheid. Private cloud 
providers bieden dan weer meer inzicht in de locatie van uw data. Bedrijven die 
over gevoelige data beschikken, kiezen dan ook vaker voor private cloud. 

CLOUD: 
DE MOGELIJKHEDEN IN KAART

Analyseer uw huidige omgeving & doelen

Kiezen voor cloud doet u niet zomaar. U hebt bepaalde behoeften of doelen. En uw huidige  
infrastructuur voldoet niet meer aan die vereisten. Maar voor u de move naar de cloud 
maakt, moet u goed weten waar u staat. 

Een analyse van uw huidige omgeving is de eerste stap. De complexiteit van IT wordt door 
CIO’s gezien als een van de grootste belemmeringen voor de overstap naar de cloud. Hoewel de 
cloud uw IT-landschap vereenvoudigt, is een goed begrip van uw systemen cruciaal voor succes. 

Dit begrip steunt op 4 pijlers: 
• Onderliggende technologie 
• Totale kosten voor het leveren van een service 
• Governance en organisatie 
• Risicobeheer

Van welke technologie maken we 
gebruik? Wat zijn de kosten? Hoe gaat 
het beheer en waar liggen de risico’s? 

Door deze vragen te beantwoorden  
krijgt u een helder beeld van uw 
huidige IT-omgeving. Daarmee legt u 
de basis voor een geslaagde business-
case voor de cloud. 

Maak met CEO’s en CIO’s een analyse van elke component van uw IT.  
Breng zowel de hardware als software in kaart. 

Overzicht van de componenten van uw IT

Licenties en  
onderhoud

+ Hardware en infrastructuur
+ Software

Hardware en 
hosting

+ Servers
+ Storage
+ End-user-devices
+ Hosting

Netwerk + Hardware
+ Transport
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Ontwikkel een strategische visie.

De cloud is een platform met grenzeloze mogelijkheden. Afhankelijk van de doelstellingen 
die u wilt bereiken, kiest u het juiste platform. Dit zijn de vier belangrijkste redenen waarom 
bedrijven in de bouw tegenwoordig voor cloud kiezen:

Nu hebt u uw huidige situatie en doelstellingen duidelijk voor ogen. Op basis daarvan kunt u 
een businesscase maken om alle feiten helder te krijgen.

Mobiliteit

Bedrijven in de bouw werken met zware 
grafische software als AutoCAD en BIM. 
Cloud maakt het mogelijk om die appli-
caties altijd en overal toegankelijk te maken 
voor alle ketenpartners.

Flexibiliteit 

In de bouwsector volgen verschillende 
projecten elkaar op. Bij de start van een 
project hebt u meer capaciteit nodig,  
maar soms is er ook een rustige periode.  
Met cloud schaalt u flexibel op en af, naar 
gelang van uw behoefte.

Efficiëntie

Het financiële plaatje is dé reden om voor 
cloud te kiezen. Met een pay-as-you-go-
model vermijdt u grote kapitaalinvesterin-
gen en betaalt u alleen voor wat u verbruikt. 

Veiligheid

Patenten, persoonsgegevens en financiële 
plannen: u beschikt over heel wat gevoe-
lige data die u liever niet in de verkeerde 
handen ziet vallen. Private cloud biedt een 
veilig opslagplatform in het datacenter van 
een betrouwbare partner.   

De Bouw een omgeving op maat

De overstap naar de cloud maakt u niet in één keer. De meeste bedrijven 
verhuizen stapsgewijs naar een virtuele omgeving. Ze migreren bijvoorbeeld 
eerst hun e-mailapplicatie of back-up naar de cloud. Als dat goed gaat, zijn de 
zwaardere programma’s aan de beurt. 

Afhankelijk van uw huidige infrastructuur en prioriteiten op het gebied van de 
business en IT kunt u een stappenplan op maat voorbereiden. Goed advies is 
daarbij erg belangrijk. Ga praten met een vertrouwde partner en stel samen 
een outsourcingplan op. Zo hebt u een duidelijk overzicht van de next steps. 

Implementeer, test, optimaliseer

Het plan is gemaakt, de doelstellingen zijn duidelijk. Nu is het tijd voor het 
echte werk: de implementatie. Deze migratie kan met behulp van een Proof of 
Concept (PoC) gebeuren. Een PoC is een testomgeving waarbij met key-us-
ers de nieuwe cloudomgeving wordt gemonitord, zodat u zeker weet dat de 
applicaties op de juiste manier werken.

Ook als uw IT-omgeving volledig is naar de cloud is gemigreerd, stopt het niet. 
U moet uw cloudomgeving blijven monitoren en waar nodig bijsturen. Uw 
IT-afdeling kan dit zelf doen of u kunt het werk uitbesteden aan een partner. 

De keuze om een beroep te doen op managed services geeft uw IT’ers de 
vrijheid om repetitieve taken uit te besteden. Zo hebben ze weer ruimte voor 
nieuwe projecten en innovatie.  



Word een pionier in de cloud.

Voor organisaties in de bouw die willen innoveren zonder risico, biedt de private 
cloud van Skysource een perfecte oplossing. Met een private cloud neemt u  
IT-resources af uit het lokale datacenter van een IT-partner. U weet altijd precies waar 
uw gegevens en apps draaien en geniet van onbeperkte schaalbaarheid en efficiency.  
Zo kunt u weer volop investeren in wat écht voor u telt: innovatie voor duurzame groei. 

Wilt u ook de volgende stap zetten naar een succesvolle cloudtransformatie?  
Met de juiste partner overwint u cloudwatervrees. Ga dus eerst voor een goed 
gesprek met een lokale IT-provider die u vertrouwt. Praat samen over de mogelijkheden 
en de valkuilen. Zo legt u een stevige basis voor een robuuste cloudtransformatie. 

Kom op de koffie!

Skysource
+31 (0)88 144 33 00
 info@skysource.nl

Schiedam
Karel Doormanweg 4
3115 JD Schiedam

Eindhoven
Parmentierweg 8
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