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Heb je vragen, ga met ons in gesprek!               

“Hybride IT: 
het beste van twee werelden”

Je kent de term ‘hybride’ misschien uit de automotive. 
Onder de motorkap van een hybride auto vind je twee 
aandrijfvormen. 

Dat geldt ook voor hybride IT. Hybride maakt zowel 
gebruik van de cloud als IT on premise. Het is een 
stap in de digitale transformatie die zo kort of lang kan 
duren als voor je organisatie nodig is. 
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Dit ontdek je 
in deze 

whitepaper
Is het waar dat hybride IT soms voordeliger is dan uit-
sluitend werken in de cloud, of met IT on premise? 
Hoe maak je de juiste keuze en hoe benut je hybride 
IT optimaal? In deze whitepaper ontdek je hoe je het 
beste van twee werelden combineert tot één 
functionele IT-oplossing. 
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Nieuwe businessmodellen: inzet van cloud 
technologie dient als basis voor ontwikkeling. 
Zo blijft je organisatie relevant
Kosten: omdat de cloud leidt tot effectiever 
(samen)werken, verdien je investeringen snel terug. 

Flexibiliteit: je IT-omgeving is deels online beschik-
baar en flexibel werken wordt makkelijker

Bestaande applicaties: soms zijn applicaties verouderd 

maar toch noodzakelijk voor je bedrijfsvoering. Het is in 

dat geval belangrijk dat deze verbonden worden met 

moderne IT-infrastructuur. Hybride maakt dat mogelijk  

De eerste stap in transformatie: met een hybride 
oplossing kan je organisatie gefaseerd transforme-
ren naar het nieuwe IT-tijdperk 

Deels actief op locatie
Met hybride is je IT-omgeving deels actief binnen de 
muren van je bedrijf en deels in de cloud. Hybride is 
daarmee een combinatie van on premise en cloud. 
Het is vaak een stap naar volledig in de cloud werken, 
maar dat hóeft niet. 

Hybride componenten in IT kunnen bijvoorbeeld zijn 
e-mail, back-ups en bestandsopslag. Deze functiona-
liteiten in de cloud gebruiken, biedt veel meerwaarde. 
Het is voor organisaties dan ook vaak de eerste stap 
naar IT buiten de kantoormuren. 

 

Wat is hybride 
en wat 
betekent dat 
voor jou?

COMBI
NEREN

Voordelen van een hybride werkomgeving
Hybride laat zich goed koppelen met bestaande 
IT-systemen. Onze experts houden oog voor 
processen en hoe medewerkers hiermee 
omgaan. We zien daarin zelden belemmering 
om een lokale IT-omgeving alvast te combineren 
met clouddiensten. 

Inzet van hybride is belangrijk voor: 

https://cts-it.nl/digitale-transformatie/it-op-locatie/
https://cts-it.nl/digitale-transformatie/cts-cloud/
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Jij bepaalt
de koers

Strategische overwegingen bij Hybride
Ambities voor de toekomst zijn het vertrekpunt bij 
het inrichten van een IT-omgeving. Daarom geven 
we je graag een aantal overwegingen mee om de 
koers voor je organisatie te bepalen: 

ROUTE

Onze experts staan klaar om met je te sparren over 
deze vragen. Misschien laat je nu strategische 
kansen liggen. Dat willen we voorkomen. We richten 
het vizier op jouw huidige bedrijfsvoering maar ook 
je potentieel. 

Een goede route naar hybride omgeving
Geen enkele IT-omgeving is hetzelfde. Toch zien 
we vaak dezelfde route succes opleveren als 
begin van de (gedeeltelijke) overgang naar de 
cloud. In het kort komt die route neer op de 
volgende stappen:

Microsoft (Office) 365: altijd en overal online 
(samen)werken

Adoptie: gebruikers bekend maken met 
de cloud d.m.v. trainingen

Gebruikersidentiteit: zo kan verificatie via de cloud 
plaatsvinden 

(met Azure Active Directory). De gebruiker hoeft niet 
meer voor iedere online dienst apart in te loggen;

Security: beveiligingsmaatregelen afgestemd 
op jouw situatie, met een balans tussen 

veiligheid en gebruiksgemak. 

Stelt jouw IT je in staat om mee te bewegen 
met de markt?

Verlies je handel aan agile opererende 

concurrenten?

Blijf je met jouw IT een aantrekkelijke 
werkgever voor de jongere generatie? 



ROUTE
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Hybride:
Wanneer is de 
Cloud nuttig 
en wanneer 
niet?

ADVIESSamen maken wij een analyse
Op voorhand kunnen we niet zeggen welke 
IT-omgeving het beste bij je organisatie past. Die 
analyse maken we graag samen met jou. Deze tabel 
geeft wel vast een idee van wanneer cloud of juist 
on premise nuttig is. Vraag ons ook gerust om je 
specifieke situatie te bekijken voor een passende 
oplossing.

Onze aanpak in het kort 
Misschien is een volledige overgang naar de cloud 
nog niet wenselijk. In dat geval adviseren wij om vast 
te kijken naar de inzet van een moderne 
(cloud)werkplek. We laten je graag zien hoe je nu al 
vanuit de cloud kunt werken met toepassingen zoals 
e-mail, Office en het stabiele, betrouwbare Microsoft 
Teams. 

Kosten

Security

Personalisatie

Innovatie

Beschikbaarheid

Servers

Netwerk

On Premise Cloud

Hoge eerste investering, met pieken 
bij migraties (kan op lange termijn 

wel goedkoper zijn)
Stabiel abonnementsmodel zonder 

hoge aanschafkosten

Volledige controle; vraagt veel 
aandacht en expertise

Nieuwste maatregelen in 
security altijd beschikbaar vanuit de 

cloud

Maximaal naar eigen hand te zetten Gestandaardiseerde oplossingen met 
groeiende keuzes

Volledig in eigen hand; vraagt veel 
aandacht bij implementatie

Doorgaans een vast onderdeel van de 
dienst

Overtolligheid in serverruimte vraagt 
om grote investeringen

Inbegrepen of tegen beperkte kosten 
optioneel toe te voegen

Wanneer een zeer snelle 
response noodzakelijk is 

(productielijnen)
Bij voorkeur SaaS, anders ‘eigen’ Azure 

servers

Apparatuur draait lokaal Centraal netwerkbeheer over 
meerdere locaties vanuit de cloud

https://cts-it.nl/digitale-transformatie/cts-cloud/
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Wat levert
hybride
je op?

CTS IT
Met een hybride IT-omgeving kan je op 

eigen tempo digitaal transformeren. 
Gebruikers krijgen alle voordelen van de 

cloud. Daarnaast blijft bedrijfssoftware die 
nog niet geschikt is voor de cloud gewoon 

bruikbaar.

Met een hybride IT-omgeving kan je op 
eigen tempo digitaal transformeren. 
Gebruikers krijgen alle voordelen van 
de cloud. Daarnaast blijft bedrijfssoft-
ware die nog niet geschikt is voor de 
cloud gewoon bruikbaar.

Onderzoek laat zien dat medewerkers 
minimaal een kwartier per dag aan tijd 
winnen wanneer ze een moderne werk-
plek hebben. Dat is ook onze ervaring. 
De investering in de moderne werkplek 
verdien je dus meteen terug! 

1
2

Kies je voor CTS IT
Dan kies je voor een partner die je met kennis 
en enthousiasme begeleidt op de weg naar 
betere IT-oplossingen. Dat doen we onder 
andere met een uitvoerig adoptietraject. Zo 
kunnen de eindgebruikers (je medewerkers) 
effectief gebruik maken van nieuwe IT.
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Daarom CTS IT
Connect, treasure, simplify. Dat zijn onze kern-
waarden. Twee cruciale vragen staan bij ons altijd 
centraal: in hoeverre is je bedrijf klaar voor de 
eerste stap(pen) in digitale transformatie? In 
hoeverre kan je bedrijfsproces deze stap aan?

De antwoorden op deze vragen bepalen het 
vertrekpunt, de tussenstops en het uiteindelijke 
eindpunt in je IT-transformatie. En niet te verge-
ten het tempo waarin we reizen. Want het laatste 
dat wij willen, is dat je schade lijdt. We zijn je 
IT-partner in de digitale transformatie. Bij CTS IT 
krijg je het beste van twee werelden.

Nieuwsgierig wat we voor je 
kunnen doen? Ga dan met ons 
in gesprek! 

https://cts-it.nl/contact/?utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_campaign=hybride-it-whitepaper-18-3&utm_content=whitepaper-hybride-it

