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Heb je vragen, ga met ons in gesprek!               

“Waar horen jouw IT-systemen 
thuis ”

Kun je IT-systemen beter in huis (on premise) bewa-
ren, of in de cloud? Dat is de vraag die veel onderne-
mers bezighoudt. 

Vaak is IT in de cloud veiliger en voordeliger, maar niet 
altijd. Er zijn situaties waarin je IT-systemen het beste 
on premise beheert.
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Dit ontdek je 
in deze 

whitepaper
Wil je weten hoe je hierin de juiste afwegingen 
maakt? En hoe je – nu en in de toekomst – het 
meeste uit je on premise IT haalt? Dat ontdek je in 
deze whitepaper. 
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Alles binnen de muren van jouw bed rijfspand
On premise betekent dat je alle IT-systemen op eigen 
locatie hebt. Servers en netwerkapparatuur zijn alle-
maal te vinden binnen de muren van jouw bedrijfs-
pand. Je staat zelf in voor aankoop, onderhoud en 
beveiliging van hardware en software. Kortom: 
Je hebt al je IT volledig in eigen beheer. 
Dat klinkt voor sommigen ouderwets, maar er zijn nog 
altijd goede redenen om te kiezen voor on premise. 
 

On premise: 
IT in eigen 
huis

ERPWaarom kies je voor on premise? 
Bedrijfsspecifieke software (zoals een ERP-sys-
teem) kan een aanleiding zijn om voor on premi-
se te kiezen. Soms is een ERP-systeem zo nauw 
verbonden met je bedrijfsprocessen dat over-
stappen naar een andere alternatief (nog) geen 
optie is. In die situatie is een proces belangrijker 
dan digitalisering. 

Daarnaast kunnen veiligheidsredenen ten grond-
slag liggen aan de keuze om je IT-omgeving on 
premise te houden. Ook eisen vanuit je leveran-
ciers en afnemers spelen een rol. Zelfs wettelijke 
regelgeving kan bepalend zijn voor de locatie 
van je IT-systemen. On premise is dus soms de 
enige goede optie. 

 
    

https://cts-it.nl/kennisbank/keuzestress-crm-of-erp/
https://cts-it.nl/in-control/fysieke-server-en-san-opslagsystemen/
https://cts-it.nl/digitale-transformatie/it-op-locatie/
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Wanneer is
on premise
een must?

In deze situaties is on premise de beste of zelfs 
enige keuze:
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: 

Veilig

Omarmen van digitale transformatie is voor iedere 
organisatie een andere zoektocht. Een ding is 
zeker: stilstaan is geen optie. 

Houd hier rekening mee bij on premise
Twijfel je nog tussen on premise en werken in de 
cloud? Of wil je weten hoe je on premise zo veilig 
mogelijk kunt inrichten? Houd hier dan in ieder 
geval rekening mee:
 

Als je werkt met ERP- of CRM-systemen die niet online 
beschikbaar zijn.

Omarmen van digitale transformatie is voor iedere 
organisatie een andere zoektocht. 
Een ding is zeker: stilstaan is geen optie. 

ERP-systemen bevatten soms gevoelige data. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens en informatie over 
klanten. Waar je dat opslaat, is belangrijk. Met eigen 
servers heb je al die data in eigen beheer binnen je pand. 

Bij on premise is internetverbinding niet altijd nodig om je 
IT-systemen te gebruiken. Bij IT in de cloud is dat wel het 
geval. 

On premise is vaak een kostbare oplossing omdat je 
tenminste één keer een flinke investering doet. Naast de 
aanschaf van hardware – die ook ruimte in beslag neemt – 
blijf je verantwoordelijk voor beheer aan servers, onder-
houd en downtime. 

Schaalbaarheid van je IT-systemen is een belangrijke 
factor voor groei. Hoe gaat je organisatie zich komende 
jaren ontwikkelen en wat vraagt dat van je IT? 
Cloudsystemen bewegen sneller mee in die ontwikkeling. 
Daarmee sluit het vaak beter aan op je toekomstperspec-
tief en ambities. 

De leverancier van je software adviseert om het IT-sys-
teem in eigen huis te draaien, bijvoorbeeld 
omdat het programma nog niet in de cloud werkt. 

Je hebt maximale controle nodig over (delen van) je 
bedrijfsprocessen en data. 

Vanuit wet- en regelgeving is het een eis dat je IT-mid-
delen niet in contact staan met het internet. 

https://cts-it.nl/digitale-transformatie/cts-cloud/
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IT-systemen:
huren of
hebben?

ADVIESJe bent zelf eigenaar
Werken in de cloud betekent dat je standaard 
IT-oplossingen gebruikt waar je direct mee aan de 
slag kunt. Voor een maandelijks bedrag huur je deze 
systemen, want de daadwerkelijke hardware en 
software is niet jouw bezit. Bij on premise ben je zelf 
eigenaar van de IT-systemen, maar die moeten dan 
wel voor jou op maat gemaakt worden. Dat kost niet 
alleen geld maar ook tijd. 

Wat is de beste oplossing voor jou?
De keuze tussen on premise en de cloud is niet 
gemakkelijk en altijd afhankelijk van meerdere 
factoren. Het vraagt om een zorgvuldige afweging 
na een uitvoerige analyse van je organisatie. Het is 
goed om de mogelijkheden van de cloud te verken-
nen terwijl je oog houdt voor jouw situatie, ambities 
en potentieel. Die verkenning is de eerste stap in de 
digitale transformatie. Want helemaal stilstaan is 
geen optie. 

Er zijn constant nieuwe behoeften en mogelijkheden 
in IT. Het belang van goede IT-infrastructuur staat 
ongetwijfeld bij jou ook hoog op de agenda, niet 
alleen om bedrijfsprocessen te optimaliseren maar 
ook om veilig te werken. 

Daarom is het wijs om een IT-partner in de arm te 
nemen die met je meedenkt en een oplossing op 
maat vindt. 

https://cts-it.nl/digitale-transformatie/cts-cloud/
https://cts-it.nl/in-control/fysieke-server-en-san-opslagsystemen/


Wat is de beste oplossing voor jou?
IT on premise vraagt om extra aandacht voor veilig-
heid, beschikbaarheid en beheer van systemen. Ook 
voor on premise is CTS IT jouw partner. Dit kun je in 
ieder geval van ons verwachten:

Servicedesk: krijg 24/7 optimale ondersteuning bij al je 
vragen.

Beheerorganisatie: je beschikt altijd over een 
up-to-date IT-omgeving.

Projectorganisatie: een gedegen planning en aanpak 
bij al jouw IT-projecten.

Security: veiligheid staat boven alles. We zorgen voor 
beveiliging van data en awareness bij medewerkers. 
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Onze 
aanpak
in het kort

Leveranciers
CTS IT werkt samen met een hecht netwerk van 
uitsluitend de beste leveranciers zoals Microsoft, HP, 
Cisco, VMware, Veeam, Solarwinds en Dynabook. 

HECHTUitvoerige analyse
De keuze tussen on premise en de cloud vraagt om 
een zorgvuldige afweging na een uitvoerige analyse 
van je organisatie. Het is goed om de mogelijkheden 
van de cloud te verkennen terwijl je toch oog houdt 
voor jouw situatie, ambities en potentieel. Met CTS IT staat je beheerorganisatie sterk!

Beschik jij over een eigen IT-beheerorganisatie? Ook 
dan ben je bij ons aan het juiste adres. We weten 
waar de sleutel tot succes ligt voor een goede 
samenwerking. Door samen vooraf heldere afspra-
ken te maken over verantwoordelijkheden, kunnen 
alle betrokkenen optimaal functioneren. Medewer-
kers houden zo tijd over voor bijvoorbeeld de inno-
vatie van bedrijfsprocessen. 
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Wat levert onze aanpak jou op?

We bieden jou een compleet pakket aan 
diensten. Met deze diensten kun jij je 
focussen op je eigen business. Tegelijkertijd 
zijn wij specialist op het gebied van digitale 
transformatie. Kies je voor onze aanpak? 
Dan kun je vertrouwen op een partnership 
dat toekomstbestendig is!  

CTS IT verbindt als geen ander jouw 
ambities met de mogelijkheden van on 
premise, cloud en hybride. Als verken-
ning van digitale transformatie voor jouw 
situatie opportuun is, zullen we je daarin 
bijstaan. Reken maar! 

Welke verschillen zijn er tussen on pre-
mise, hybride en cloud? In dit overzicht 
zetten we de belangrijkste verschillen op 
het vlak van o.a. kosten, kennis en beheer 
naast elkaar.

Slot 
On premise kan voor jou de juiste keuze zijn op dit moment. 
Wij zijn graag jouw IT-partner. Met onze diensten heb jij alle 
aandacht voor je eigen business. Toch moet je je ogen niet 
sluiten voor digitale transformatie. Op een goede manier en 
op het juiste moment aan de rit beginnen, is essentieel. 

Daarom CTS IT
We hopen dat we jou hebben meegenomen in de wereld van 
de on premise IT-omgeving. CTS IT helpt je graag bij jouw ICT 
in eigen huis zolang jouw bedrijfsspeci�eke software niet ge-
migreerd kan worden. Ook als je bijvoorbeeld door wettelijke 
regelgeving, leverancierseisen of afnemersvoorwaarden ICT 
in je eigen pand moet laten draaien. CTS IT heeft de kennis en 
expertise in huis om jou te begeleiden bij on premise. 

Dat doen we volledig toegewijd, 24/7.
On premise is vaak het vertrekpunt van de reis die digitale 
transformatie heet. Of dat voor jou opportuun is, bepaal je 
zelf. Op basis van onze objectieve en deskundige adviezen. 
Lees erover in onze whitepaper Cloud.

Nieuwsgierig naar ons aanbod voor jou? 
Maak meteen je afspraak met Rik

Rik Maassen
r.maassen@cts-it.nl
06-20958633 

On premise Hybride Cloud

Kosten eenmalig €€€ €€ €

Kosten maandelijks € €€ €€€

Aanschaf hardware √ √

Beheer hardware √ √

Beheer software √ √ √

Schaalbaarheid 
software

√

Databeheer √ √ √

Internet vereist √ √

https://cts-it.nl/advies/
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Specialist in
Digitale
Transformatie

AANPAKWat levert onze aanpak op?
Dankzij een compleet pakket aan diensten kun jij 
focussen op je echte business. Tegelijkertijd zijn wij 
specialist in digitale transformatie. 

Kies je voor CTS IT? 
Dan kun je vertrouwen op een toekomstbestendige 
samenwerking. 

Van on premise naar meer
Misschien is on premise voor jouw organisatie dus 
wel de juiste keuze op dit moment. 
Daarin staat CTS IT dan ook graag aan je zijde. Toch 
is het verstandig de ogen niet te sluiten voor digitale 
transformatie. Op het juiste moment en de juiste 
manier instappen is essentieel.
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Daarom CTS IT
Hopelijk heb je nu genoeg informatie om te 
weten of on premise bij jou past. Wij helpen je 
graag met het inrichten van jouw IT-systemen in 
eigen pand, of je nu werkt met bedrijfsspecifieke 
software of door regelgeving en leveranciersei-
sen IT in eigen huis moet draaien. CTS IT heeft de 
kennis om jou te begeleiden. Dat doen we volle-
dig toegewijd, 24/7.

On premise is slechts het vertrekpunt in de reis 
naar digitale transformatie. Of dit het moment is 
voor die reis, bepaal je zelf, met onze objectieve 
en deskundige adviezen. 

Nieuwsgierig naar ons 
aanbod? Ga dan snel naar 
onze website!

AANPAK




