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Inhoudsopgave

• Telefooncentrale in de cloud

• Overal bereikbaar

• Professionele uitstraling

• Altijd up-to-date

• Mobiel én vast

• Eén totaaloplossing

Yes Hosted Telefonie
Altijd en overal kunnen communiceren

Voor meer informatie: www.yestelecom.nl

Dé Business Solutions Provider
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Het aantal communicatiemogelijkheden neemt nog altijd toe. Skype for 

Business, WhatsApp en Facebook worden door steeds meer organisaties 

gebruikt om het contact met de klant te intensiveren. Er wordt dan ook veel 

meer tijd besteed aan communicatie, meldt onderzoeksbureau Multiscope 

op basis van onderzoek. 60 procent van de zakelijke eindgebruikers zou 

dan ook graag één enkele oplossing hebben voor alle communicatie. Op die 

manier kan zakelijke communicatie beter worden beheerd.

Unified Communications (UC)-oplossingen bieden uitkomst voor deze 

vraagstukken. Hiermee worden alle vormen van communicatie zoals bellen, 

chatten en e-mail ondergebracht in een cloudgebaseerde interface. Een 

groot voordeel van deze oplossingen is dat zij kunnen worden gebruikt op 

smartphones, laptops en tablets. Skype for Business is zo’n UC-oplossing 

waar veel bedrijven gebruik van maken. De gebruiker is hierdoor altijd en 

overal bereikbaar voor de klant.     

Unified Communications brengt alle 
communicatie binnen handbereik

Android en iOS domineren zakelijke 
mobiele markt

Microsoft heeft de stekker uit de ontwikkeling van Windows 10 Mobile getrokken. 

Hierdoor is de laatste serieuze concurrent voor Android en iOS van de markt 

verdwenen; het marktaandeel van Symbian is teruggelopen tot 0. BlackBerry-

smartphones zijn tegenwoordig voorzien van Android in plaats van het eigen 

BlackBerry OS X. Hierdoor zijn Android en iOS uitgegroeid tot marktleiders in de 

zakelijke mobiele markt. 

De strijd om het aanvoerderschap tussen Android en iOS is al lange tijd een 

spannende nek-aan-nekrace. Beide systemen bieden op hun eigen manier 

veel zakelijke meerwaarde. Zo wordt Android geroemd om het open en 

gebruiksvriendelijke systeem, dat volledig naar wens aanpasbaar is. Anderen 

prijzen iOS vanwege de focus op kwaliteit en dataveiligheid. De kwestie welk 

besturingssysteem ‘beter’ is, blijft vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Nieuws en trends

“Beide systemen bieden op 
hun eigen manier veel zakelijke 

meerwaarde.”

IT is zelden nog een kwestie van one size fits all. De 

invloed van mobiel werken, slimme technologie en de 

millennial-generatie zorgt ervoor dat de werkplek steeds 

persoonlijker wordt. Door de werkplek in te richten op 

een manier die past bij de individuele medewerker kan 

de productiviteit direct worden verhoogd. 

Zo is het belangrijk om medewerkers te betrekken 

bij het kiezen van zakelijke devices. Het stelt hen in 

staat om te werken met een device dat bij hun manier 

van werken past. Het stimuleren van mobiel werken 

leidt daarnaast tot een betere werk-privébalans. Dit 

vertaalt zich in een hogere medewerkerstevredenheid 

en productiviteit. Het uitspreken van verwachtingen 

tussen organisatie en medewerker is hiervoor 

essentieel. Ook de kantooromgeving zou productiviteit 

en medewerkerstevredenheid moeten stimuleren. 

Voorbeelden hiervan zijn koffiebars, lounges en 

flexwerkplekken. 

De moderne werkplek 
stelt de mens centraal

“Het stimuleren van mobiel 
werken leidt tot een betere 

werk-privébalans. Dit 
vertaalt zich in een hogere 
medewerkerstevredenheid 

en productiviteit.”

‘‘Download alleen applicaties uit 
officiële app stores.’’

Voor veel mensen is de smartphone tegenwoordig het belangrijkste device in hun leven. Ook zakelijk 

wordt er via de smartphone naar hartenlust gebruikgemaakt van e-mail, chat en cloudapplicaties. Om 

van al die functionaliteiten gebruik te kunnen maken is een sterke beveiliging van de smartphone 

essentieel.

Er zijn veel manieren om je smartphone veilig en functioneel te houden. Gebruik altijd wachtwoorden 

en (biometrische) beveiliging zoals vinger- en irisscanners. Hiermee wordt de smartphone sterk 

beveiligd op basis van persoonlijke kenmerken. Update daarnaast regelmatig het besturingssysteem 

van de smartphone. Deze updates zorgen er onder andere voor dat kritieke beveiligingslekken 

worden gedicht. Download daarnaast alleen applicaties uit officiële app stores. De kans op 

schadelijke software zoals malware is binnen deze bronnen een heel stuk kleiner.

Veel Nederlandse internetgebruikers maken nog altijd gebruik van standaardbeveiliging op hun 

wifi-modem. Toch is dit tegenwoordig niet meer afdoende. In oktober 2017 bleek uit onderzoek 

dat het veelgebruikte beveiligingsprotocol voor wifi, WPA2, kwetsbaar is voor aanvallen. Een zeer 

groot deel van alle wifi-netwerken maakt gebruik van deze techniek. Het geeft aan dat sterke 

beveiliging tegenwoordig geen keuze is, maar een absolute must. 

Slecht beveiligde wifi-netwerken zijn kwetsbaar voor aanvallen. Cybercriminelen kunnen 

bijvoorbeeld met speciale apparatuur inbreken op deze netwerken. Hiermee kunnen zij toegang 

verkrijgen tot allerlei gevoelige data, en zo veel schade berokkenen. Om dit te voorkomen is het 

verstandig gebruik te maken van beveiligde verbindingen, zoals VPN.

Tips voor een veiligere smartphone

Standaardbeveiliging wifi niet meer voldoende
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Meer dan de helft van de consumenten gebruikt zijn of haar privésmartphone voor werkdoeleinden. Dit is echter niet zonder risico. Dat concludeert marktonderzoeksbureau 

Strategy Analytics. Gebruik van zakelijke apps op de privésmartphone klinkt als een goede ontwikkeling. Dat is het ook, zolang het goed geregeld wordt. Het is niet wenselijk 

dat een allegaartje aan toepassingen toegang krijgt tot bedrijfsgevoelige informatie.  

De juiste beheertools zorgen ervoor dat organisaties grip blijven houden op de mobiele omgeving. Zogeheten Mobile Device Management-tools maken het mogelijk toestellen 

op afstand te beheren. Medewerkers staan doorgaans niet te trappelen om hun privésmartphone te laten beheren door de werkgever. Er zijn echter genoeg oplossingen waarmee 

op appniveau data beheerd kunnen worden. Ook kunnen er bepaalde beveiligingseisen gesteld worden, bijvoorbeeld dat de medewerker een pincode of vingerafdruk instelt.

Meer dan helft van de medewerkers gebruikt privésmartphone voor het werk 

Liever betrouwbaar dan snel breedbandinternet

Een groot deel van alle Nederlanders vindt de betrouwbaarheid van de internetverbinding belangrijker 

dan de snelheid ervan, aldus het Consumer Insights Panel-onderzoek van Telecompaper. Als het gaat om 

de internetverbinding vindt 41 procent van de ondervraagden betrouwbaarheid belangrijker dan prijs en 

snelheid. Snel internet wordt tegenwoordig als ‘normaal’ beschouwd. Storingen en instabiliteit hebben dan 

ook een grotere invloed op de ervaringen van gebruikers dan lagere snelheden. Dat wil echter niet zeggen 

dat snelheid onbelangrijk is. 

Voor bedrijven kan een zwakke internetverbinding veel malaise opleveren. Denk aan klantsystemen die niet 

meer toegankelijk zijn, instabiele VoIP-verbindingen of belangrijke videovergaderingen die onderbroken 

worden; het zijn scenario’s die je maar wat graag voorkomt.

Voor bedrijven kan een zwakke internetverbinding veel malaise opleveren. Denk aan klantsystemen die niet 

meer toegankelijk zijn, instabiele VoIP-verbindingen of belangrijke videovergaderingen die onderbroken 

worden; het zijn scenario’s die je als ondernemer maar wat graag voorkomt.

‘‘Als het gaat om de internetverbinding vindt 41 procent van de 
ondervraagden betrouwbaarheid belangrijker dan prijs 

en snelheid.’’

‘‘Mobile Device Management-tools maken het mogelijk toestellen op afstand te beheren.’’

‘‘44 procent van de ondervraagden ziet mobiel internet 
als een volwaardig alternatief.’’

4G-internet wordt steeds vaker gezien als alternatief voor vaste breedbandverbindingen. 

Dat concluderen de marktspecialisten van Telecompaper op basis van onderzoek. Snelheid, 

betrouwbaarheid en gebruikskosten zijn hierbij doorslaggevende factoren. 

44 procent van de ondervraagden ziet mobiel internet als een volwaardig alternatief. Als voorwaarde 

voor de overstap stellen zij echter dat de snelheid van mobiel internet minstens even hoog is 

als die van de vaste breedbandverbinding. Kosten spelen eveneens een belangrijke rol in het 

beslissingsproces. 53 procent van de respondenten zou pas overstappen na verlaging van de 

kosten voor het gebruik van 4G-internet. Iets minder, 46 procent, geeft aan pas over te stappen 

als 4G stabieler is dan de vaste verbinding.

Er zijn al diensten waarbij 4G de vaste verbinding kan ondersteunen of vervangen. Door een 

simkaart in een modem of router te plaatsen kan van 4G-internet gebruik worden gemaakt. Dat 

is handig op plekken waar stabiel vast internet een uitdaging kan zijn. Op deze manier profiteren 

internetgebruikers toch van hoge snelheden. Ook kan een 4G-simkaart als back-up dienst doen 

van de vaste internetverbinding voor bedrijfskritische processen.

4G steeds vaker serieus alternatief voor vast

De markt voor vaste zakelijke telefonie is de afgelopen 

jaren erg veranderd. VoIP, ofwel bellen via internet, 

lijkt hierbij de zakelijke standaard te zijn geworden. 

Dat blijkt uit analyse door Computer Profile van ruim 

6000 interviews met personen uit bedrijven met meer 

dan 50 medewerkers. VoIP biedt bedrijven vrijwel 

alleen maar voordelen. Zo hoeven zij niet langer te 

investeren in inflexibele telefooncentrales. Ook zijn de 

belkosten beduidend lager, omdat telefonie volledig via 

het internet verloopt. Gesprekken die binnenkomen 

op het vaste nummer kunnen worden doorgeschakeld 

naar de mobiele telefoon. De bereikbaarheid van de 

gebruiker wordt op die manier aanzienlijk verbeterd. 

VoIP-telefonie kan daarnaast eenvoudig worden 

gekoppeld met crm-systemen. Zo zien gebruikers wie 

er belt en hebben ze meteen de laatste klantgegevens 

bij de hand. Dit zorgt ervoor dat gesprekken een stuk 

efficiënter verlopen.  

VoIP uitgegroeid tot 
zakelijke standaard

“VoIP biedt bedrijven 
eigenlijk alleen maar 

voordelen.”

‘‘Medewerkers moeten gestimuleerd worden om bij een 
incident aan de bel te trekken.’’

Bijna de helft van de beveiligingsincidenten bij bedrijven wordt veroorzaakt door eigen medewerkers. 

Bij een kwart van de bedrijven maken medewerkers geen melding van beveiligingsincidenten. 

Veel bedrijven zijn hierdoor niet op de hoogte van incidenten. Dit blijkt uit het rapport The Human 

Factor in IT, uitgebracht door Kaspersky Lab.

Uit het onderzoek blijkt dat de cultuur binnen de organisatie en het trainen van alle medewerkers 

zeer belangrijke factoren zijn. Vanuit de directie moeten medewerkers worden gemotiveerd en 

gestimuleerd om bij een incident aan de bel te trekken. Uiteindelijk zal dit resulteren in een sterker 

securitybeleid en minder klachten. 

Motiveren medewerkers leidt tot minder 
beveiligingsincidenten
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MOBIEL WERKEN POPULAIR ONDER 

NEDERLANDSE ORGANISATIES

De populariteit van mobiel werken 

neemt nog altijd toe. Dat blijkt uit 

onderzoek van Samsung. De groeiende 

populariteit van deze werkwijze is 

niet zo verrassend: mobiel werken 

is namelijk erg voordelig voor 

zowel organisatie als medewerker. 

Enerzijds levert het productiviteits- 

en efficiencyvoordelen voor 

de organisatie op, anderzijds 

resulteert het in een hogere 

medewerkerstevredenheid. 

Mobiel werken eerder regel dan uitzondering

Ongeveer driekwart (74 procent) van de Nederlandse 

organisaties met tien of meer medewerkers ondersteunt 

mobiel werken. In totaal telt ons land nu zo’n 2,2 

miljoen mobiele medewerkers (31 procent van de 

beroepsbevolking). Mobiel werken is met name populair 

in de IT- en verzekeringsbranche; respectievelijk 95 en 96 

procent van de organisaties in deze branches stimuleert 

deze flexibele werkwijze.

Opvallend is dat vooral managers gebruikmaken van deze 

mogelijkheid. Van deze beroepsgroep geeft 43,9 procent 

aan soms of regelmatig mobiel te werken. Ook technici en 

aanverwante professies behoren tot de beroepsgroepen die 

mobiel werken fervent ondersteunen. Zo’n 40 procent van 

alle medewerkers in dit segment werkt weleens mobiel.

Mobiel werken verhoogt medewerkers-

tevredenheid

Uit diverse onderzoeken blijkt dat mobiel werken voordelig 

is voor zowel organisatie als medewerker. Het zelf kunnen 

indelen van de werkdag leidt in de regel tot een toename 

van de productiviteit en medewerkerstevredenheid. 52 

procent van de medewerkers profiteert bijvoorbeeld 

van veel minder woon-werkverkeer en fileleed. Ook de 

organisatie haalt veel voordeel uit mobiel werken. De 

besparingen kunnen tot wel 9.900 euro per persoon per jaar 

oplopen.  

Effectief mobiel werken gaat niet vanzelf

Om mobiel werken succesvol te integreren in de organisatie is 

goede voorbereiding wenselijk. Een belangrijk aandachtspunt 

is het waarborgen van dataveiligheid. Een manier om dit te 

bereiken is door het uitrollen van VPN-verbindingen naar 

mobiele devices. Ook Mobile Device Management (MDM) - 

oplossingen zijn een krachtige manier om zakelijke devices 

en data te beveiligen. Een ander belangrijk aandachtspunt is 

het instellen van de juiste richtlijnen voor medewerkers. Denk 

aan werktijden, contactmomenten en andere voorwaarden. 

Hierdoor weten zowel organisaties als medewerkers waar zij 

aan toe zijn, en houdt men grip op de situatie. Productiviteit, 

continuïteit en medewerkerstevredenheid komen zo niet in 

het geding. 

“Van alle managers geeft 
43,9 procent aan soms 
of regelmatig mobiel 

te werken.”

“Organisaties kunnen tot wel 
9.900 euro per persoon per 

jaar besparen.’’  

‘‘Investeer in de juiste hardware, 
applicaties en oplossingen. 
Zonder kan de medewerker 
immers zijn werk niet naar 

behoren uitvoeren.’’

‘‘Een nadeel van mobiel werken kan 
zijn dat de medewerker het contact 
met collega’s verliest. Organisaties 

doen er dan ook goed aan om fysieke 
ontmoetingen te stimuleren.’’

VIJF VOORWAARDEN VOOR

SUCCESVOL MOBIEL WERKEN

Een succesvolle inzet van mobiel 

werken gaat veel verder dan het 

uitdelen van laptops en smartphones. 

Er is een groot aantal zaken waar 

zowel organisatie als medewerker 

rekening mee moet houden. Van de 

juiste technologie tot het herzien 

van arbeidsvoorwaarden; het succes 

van mobiel werken valt of staat met 

voorbereiding. Een aantal belangrijke 

aandachtspunten om maximaal 

rendement uit mobiel werken te 

behalen.

1. Zorg voor passende technologie

Investeer in de juiste hardware, applicaties 

en oplossingen. Zonder kan de medewerker 

immers zijn werk niet naar behoren uitvoeren. Daarnaast is 

een stabiele en snelle internetverbinding – op kantoor én 

onderweg – noodzakelijk om de medewerker te voorzien van 

de juiste middelen om zijn taken succesvol uit te kunnen 

voeren. 

2. Sterke zakelijke beveiliging

Online dreigingen zoals hacks en malware groeit 

nog altijd. Het risico op dataverlies of andere 

incidenten neemt toe wanneer de medewerkers zich buiten 

kantoor bevinden. Denk alleen al aan diefstal of verlies van 

zakelijke devices. Mobile Device Management biedt in deze 

gevallen uitkomst. Met deze oplossing zijn alle zakelijke 

devices in één keer beheerd en beveiligd. Hierdoor is de 

mobiele medewerker er ook onderweg van verzekerd dat zijn 

zakelijke data altijd veilig zijn.

3. Maak duidelijke afspraken

Een van de veranderingen die mobiel werken 

met zich meebrengt is dat de traditionele 

9-tot-5-werkdag komt te vervallen. De medewerker krijgt 

hierbij doorgaans meer vrijheid om zijn dag zelf in te kunnen 

delen. De organisatie en de medewerker zullen daarom 

nieuwe afspraken moeten maken over aanwezigheid, 

contactmomenten en bereikbaarheid. 

4. Een comfortabele werkplek

Een comfortabele werkplek speelt een 

belangrijke rol in het welzijn en de 

productiviteit van de medewerker. Denk aan een ergonomisch 

verantwoorde inrichting om lichamelijke klachten te 

voorkomen. En dat niet alleen op kantoor, maar ook als er veel 

thuis wordt gewerkt. Voorzie in een werkplek die correct is 

afgestemd op de mobiele medewerker.

5. Stimuleer fysieke ontmoetingen 

Een nadeel van mobiel werken kan zijn dat 

de medewerker het contact met collega’s 

verliest. Organisaties doen er dan ook goed aan om fysieke 

ontmoetingen te stimuleren. Plan actief vergaderingen op 

kantoor, vrijdagmiddagborrels en brainstormsessies in, zodat 

het contact met andere medewerkers blijft behouden. Dat is 

immers goed voor het teamgevoel, onderlinge samenwerking 

en medewerkerstevredenheid.
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STERKE MOBIELE BEVEILIGING 

BELANGRIJKER DAN OOIT

Dankzij de laptop, smartphone, 

tablet en allerlei applicaties zijn 

we allang niet meer gebonden aan 

vaste werkplekken. Ze hebben ons 

in staat gesteld altijd en overal te 

kunnen werken. Deze toegenomen 

digitalisering zorgt ervoor dat we 

steeds meer data verbruiken. In lijn 

hiermee is ook het aantal dreigingen, 

zoals malware of hacks, toegenomen. 

Sterke mobiele beveiliging is daarom 

belangrijker dan ooit.

Dreigingen liggen op de loer

Medewerkers lopen ongemerkt aanzienlijk meer risico dan zij 

misschien op het eerste gezicht denken. Een van de grootste 

dreigingen is malware. Ook het hacken van telefoons of 

laptops vormt een serieus risico. Slecht beveiligde telefoons 

kunnen eenvoudig worden gehackt door kwaadwillenden, 

met alle gevolgen van dien. Daarnaast loopt de mobiele 

medewerker het risico op schade onderweg, zoals verlies of 

diefstal. 

Nieuwe datawetgeving versterkt noodzaak 

Nieuwe Europese wetgeving (GDPR) omtrent datalekken 

en privacy zorgt ook voor een toegenomen 

noodzaak om de beveiliging naar een hoger 

niveau te brengen. Bedrijven die niet aan de 

richtlijnen voldoen, kunnen rekenen op 

torenhoge boetes. Bovendien kunnen 

aangetoonde datalekken leiden 

tot een lager klantvertrouwen. 

Allemaal zaken die zeer 

vervelende consequenties 

kunnen hebben. 

Beveiliging niet complex

De oplossing ligt voor de hand. Met enkele handelingen kan 

gebruik van gegevens veiliger worden gemaakt. Enerzijds 

door medewerkers bewust te maken van de gevaren en 

richtlijnen mee te geven over het gebruik van zakelijke 

applicaties en vertrouwelijke (bedrijfs)gegevens. Anderzijds 

biedt Mobile Device Management (MDM) uitkomst. MDM 

stelt organisaties in staat alle mobiele devices integraal te 

beheren en te beveiligen. Denk aan de eenvoudige uitrol van 

updates en software. Hiermee zijn alle devices van de meest 

recente en veilige updates verzekerd. Bovendien is het met 

MDM mogelijk om gestolen of verloren devices op afstand te 

blokkeren en te wissen. Zo komen gevoelige zakelijke data 

nooit in verkeerde handen.

“Medewerkers lopen ongemerkt 
aanzienlijk meer risico dan zij 
op het eerste gezicht denken.”



BENT U KLAAR VOOR DE KOMST VAN GDPR?

Wellicht heeft u er als ondernemer al 

over gehoord: de wet- en regelgeving 

rondom privacy en datalekken staat op 

het punt een stuk strenger te worden. 

Op 25 mei 2018 treedt de General 

Data Protection Regulation (GDPR, 

ook bekend als AVG) in werking. 

Organisaties hebben vanaf die dag te 

maken met strengere regels rondom 

dataverwerking. Overtredingen 

kunnen leiden tot zeer hoge boetes. 

Er heerst nog veel verwarring over de 

inhoud van deze wetgeving. Daarom 

een overzicht van deze nieuwe 

Europese wetgeving.

 

Wat is de GDPR?

De GDPR is een nieuwe wet die de regels rondom 

dataverwerking en privacy binnen de gehele EU gelijk maakt. 

Met deze wet krijgen burgers meer zeggenschap over hun 

persoonsgegevens. De GDPR leidt ertoe dat bedrijven de 

wijze waarop zij data verwerken expliciet moeten vastleggen. 

Bovendien zullen zij continu moeten kunnen bewijzen dat ze 

voldoen aan de richtlijnen die de nieuwe wet stelt. 

Met andere woorden, organisaties krijgen te maken met 

beduidend meer verantwoordelijkheden rondom de correcte 

verwerking van klantgegevens. De nieuwe wetgeving wil 

op die manier bedrijven zorgvuldiger om laten gaan met 

persoonsgegevens om zodoende de privacy van EU-burgers 

te verbeteren. 

Wat verandert er onder de GDPR? 

Een van de grote veranderingen die deze wet met zich 

meebrengt is de documentatieplicht. Organisaties moeten 

kunnen aantonen dat zij de persoonsgegevens op rechtmatige 

wijze hebben verkregen en dat deze alleen gebruikt worden 

voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Organisaties kunnen 

daarnaast verplicht worden om een zogeheten Privacy Impact 

Assessment uit te voeren. Hierbij moet aangetoond worden 

wat de geschatte privacyrisico’s zijn van specifieke projecten 

en diensten. 

Wat is de impact van de GDPR?

Bedrijven maken steeds meer gebruik van digitale data. De 

impact van de GDPR mag dan ook niet worden onderschat. 

Bedrijven die niet voldoen aan de richtlijnen lopen de kans 

op een forse boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Deze kunnen oplopen tot maar liefst 20 miljoen euro, of 4 

procent van de jaaromzet wanneer dit bedrag groter is. Het is 

dus noodzaak dat de juiste voorbereidingen worden getroffen 

om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen. 

Zo bereidt u zich voor op de GDPR 

Het is zaak uzelf zo snel mogelijk voor te bereiden op de 

regels van de GDPR. Maar waar moet u nu precies op letten? 

De AP heeft een aantal stappen geformuleerd om u alvast op 

weg te helpen. 
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“De GDPR is een nieuwe wet die de 
regels rondom dataverwerking en 

privacy binnen de gehele EU 
gelijk maakt.”

‘‘Een van de speerpunten van de 
nieuwe wet is dat klanten hun 
privacyrechten moeten kunnen 

uitoefenen.’’

‘‘Organisaties moeten kunnen 
aantonen dat zij de persoons-

gegevens op rechtmatige wijze 
hebben verkregen.’’

1. Creëer bewustwording

Een adequate beveiliging van bedrijfsgegevens begint bij bewustwording. 

Het is belangrijk dat belanghebbenden binnen de organisatie op de hoogte zijn 

van de nieuwe wetgeving. Denk aan beleidsmakers, IT-managers en het MT. Zij 

kunnen invloed uitoefenen binnen de organisatie om processen aan te passen 

zodat deze aansluiten bij de nieuwe wet.  

2. Rechten van betrokkenen

Een van de speerpunten van de nieuwe wet is dat klanten hun 

privacyrechten moeten kunnen uitoefenen. Denk aan bestaande rechten zoals 

het recht op inzage of het recht op correctie en verwijdering. Ook moet rekening 

worden gehouden met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit, 

waarmee de klant zijn gegevens te allen tijde kan opvragen. 

3. Overzicht verwerkingen 

Onder de nieuwe wetgeving valt de verantwoordingsplicht. 

Het is belangrijk dat u uw gegevensverwerking in kaart kunt 

brengen. U zult moeten kunnen aantonen welke gegevens u 

verwerkt, met welk doel, waar de gegevens vandaan komen en 

met wie u deze deelt. Werk dit proces tijdig uit, zodat u kunt 

aantonen dat uw manier van gegevensverwerking in lijn is met 

de nieuwe wet- en regelgeving.

4. Privacy by design & default 

Privacy by design houdt in dat u in de ontwerpfase al rekening houdt 

met goede beveiliging van persoonsgegevens. Privacy by default betekent 

dat u organisatorische en technische maatregelen neemt om ervoor te zorgen 

dat u alleen noodzakelijke gegevens verwerkt. Bouwt u bijvoorbeeld mobiele 

applicaties, dan mogen die apps uitsluitend gegevens verzamelen die benodigd 

zijn voor een correct functioneren. 

5. Meldplicht datalekken

Als bedrijf heeft u te maken met een meldplicht voor al uw datalekken. 

Alle datalekken moeten worden gedocumenteerd. Deze documentatie kan 

door de AP worden gebruikt als instrument om te kijken of u aan de meldplicht 

heeft voldaan. Het melden van datalekken is al een belangrijk onderdeel van de 

huidige wetgeving.

6. Toestemming voor verwerking

U moet kunnen aantonen dat u toestemming heeft gekregen van 

betrokkenen om hun gegevens te verwerken. Het is daarom belangrijk dat u 

de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert goed controleert. 

Het bovenstaande is een deel van de voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Meer informatie over hoe u zich goed kunt voorbereiden op de 

nieuwe wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens.   

 ‘‘U zult moeten kunnen aantonen 
welke gegevens u verwerkt, met 

welk doel, waar de gegevens 
vandaan komen en met wie u 

deze deelt.’’



14 1514

HOSTED TELEFONIE IS HET 

TOEKOMSTBESTENDIGE 

ALTERNATIEF VOOR ISDN 

Het tijdperk van ISDN komt 

langzaam maar zeker ten einde. 

Vanaf 1 september 2019 behoort 

deze techniek definitief tot het 

verleden. De reden? De ISDN-

lijn is ingehaald door flexibelere 

online alternatieven. Zo hebben 

ontwikkelingen op het gebied van 

de cloud en applicaties gezorgd 

voor veel meer en goedkopere 

communicatiemogelijkheden. Om die 

reden stappen steeds meer gebruikers 

over op hét alternatief: hosted 

telefonie.

Het beste van twee werelden

Bij hosted telefonie verloopt telefonie niet langer via de 

ISDN-lijn, maar via internet of een dedicated dataverbinding 

wat de betrouwbaarheid en veiligheid ten goede komt. De 

telefonieomgeving wordt hierbij beschikbaar gemaakt in 

de vorm van een digitale interface. Je blijft profiteren van 

het gemak van de vaste lijn en vertrouwde functionaliteiten 

zoals doorverbinden, doorschakelen en het instellen van 

belgroepen blijven ‘gewoon’ beschikbaar. 

 

Echter, door de digitale koppelingsmogelijkheden van hosted 

telefonie worden de mogelijkheden een stuk uitgebreider. 

Zo kun je hosted telefonie bijvoorbeeld koppelen aan je 

crm-systeem. Wanneer de klant belt zie je direct de laatste 

klantinformatie, en kun je deze informatie tijdens het gesprek 

aanvullen. Hierdoor zijn je klantgegevens altijd up-to-date. 

 

Schaalbaar en kostenbesparend

De extra functionaliteiten zijn zeker niet het enige voordeel 

dat hosted telefonie biedt. Zo kunnen gebruikers de oplossing 

zelf heel eenvoudig aanpassen. Een voorbeeld is het 

toevoegen of verwijderen van aansluitingen. Hierdoor sluit 

de oplossing altijd aan bij de behoefte van de organisatie. 

Een ander groot voordeel is het aan collega’s toewijzen van 

bepaalde functionaliteiten of deze blokkeren. 

Ook met betrekking tot het kostenplaatje is hosted telefonie 

interessant, omdat je geen eenmalige investering in een 

telefooncentrale hoeft te doen. Bovendien wordt de 

organisatie ook het beheer en onderhoud van de oplossing 

uit handen genomen. Dat scheelt flink in de kosten, en 

organisaties zijn er bovendien van verzekerd dat hun 

oplossing altijd up-to date en functioneel is.

Verbeterd klantcontact

Mobiel werken is tegenwoordig eerder regel dan 

uitzondering. Dan is het natuurlijk logisch dat je kiest voor 

een telefonieoplossing die met je meebeweegt. En dat mag 

best letterlijk worden genomen; hosted telefonie werkt via 

een applicatie die ook gebruikt kan worden op de tablet en 

smartphone. Ondertussen blijf je gewoon bereikbaar op één 

nummer voor vast en mobiel. Een andere handigheid is dat 

je voicemails kunt laten doorsturen naar je e-mailadres. Zo 

kun je klanten direct vanuit je mailbox terugbellen. Al deze 

voordelen maken van hosted telefonie het perfecte alternatief 

voor ISDN. 

‘‘Je blijft gewoon bereikbaar op 
één nummer voor vast en mobiel.’’

Bellen via internet maakt telefonie flexibeler en goedkoper 

MKB ZET VOL IN OP VOIP EN

SLIMMER COMMUNICEREN 

Bellen via het internet is de 

keuze voor organisaties die hun 

communicatie slimmer willen 

inrichten én willen besparen op 

hun belkosten. VoIP (Voice over IP) 

is de technologie die dit mogelijk 

maakt. Vooral in het mkb wordt er 

massaal in VoIP geïnvesteerd. Het 

zorgt voor een toekomstbestendige 

oplossing die de basis legt voor nóg 

slimmer communiceren: via Unified 

Communications (UC). 

Vooral groei in mobiel

Binnen enterprise-omgevingen wordt VoIP inmiddels 

door meer dan 60 procent van de organisaties ingezet. 

Onderzoekers verwachten een sterke stijging op korte termijn, 

mede door het toenemend gebruik van Bring Your Own 

Device (BYOD). De sterkste groei is te zien in het segment voor 

mobiele VoIP-oplossingen. Denk hierbij aan apps zoals Skype 

for Business en WhatsApp, maar ook vast-mobielintegratie 

gebruikt VoIP-technologie. Nu al maken mobiele VoIP-

oplossingen voor meer dan 50 procent deel uit van de totale 

omzet uit VoIP. Dit segment zal waarschijnlijk blijven groeien 

door het toenemende gebruik van apps en mobiele devices.

VoIP zorgt voor besparing op belkosten

De populariteit van VoIP is onder andere te verklaren doordat 

bedrijven de techniek beschouwen als een voordelige 

communicatieoplossing. Denk alleen al aan de lagere 

belkosten; er hoeft immers geen gebruik meer te worden 

gemaakt van een dure vaste lijn. Ook de gunstige datatarieven 

en een wereldwijd sterke infrastructuur spelen hierbij een 

grote rol.

Van VoIP naar Unified Communications 

VoIP wordt door veel organisaties gezien als een eerste stap 

naar Unified Communications. Hierbij zijn de locatie en de 

manier waarop medewerkers communiceren voor de techniek 

niet meer van belang. 

Inzicht in de bereikbaarheid van collega’s (presence-

informatie) is voor veel gebruikers een groot voordeel. UC 

biedt deze mogelijkheid en laat gebruikers eenvoudig hun 

eigen beschikbaarheid aangeven. Verder biedt UC gebruikers 

één overzichtelijke interface waarop al hun communicatie 

binnenkomt. Dit maakt van UC dan ook de slimme keuze. 

Een voorbeeld van een UC-oplossing is Skype for Business. 

Telefonie, chat, e-mail en presence-informatie worden 

gebundeld. Hierdoor ontstaat een totaaloplossing voor alle 

communicatie.

‘‘Nu al maken mobiele VoIP-
oplossingen voor meer dan 50 
procent deel uit van de totale 

omzet uit VoIP.’’

‘‘Inzicht in de bereikbaarheid van 
collega’s is voor veel gebruikers 
een groot voordeel van Unified 

Communications.’’ 
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Vast-mobielintegratie (VaMo) en een 

betere bereikbaarheid worden door 

de meeste gebruikers in één adem 

genoemd. Begrijpelijk, want een 

betere bereikbaarheid is tenslotte ook 

een van de grootste voordelen van 

deze techniek. Maar VaMo biedt meer. 

We zetten de voordelen op een rijtje.

Vaste-telefoonfunctionaliteiten op de 

smartphone

Bij VaMo wordt de smartphone voorzien van vertrouwde 

functionaliteiten van de vaste telefoon. Denk aan 

keuzemenu’s, doorschakelmogelijkheden en het instellen van 

huntgroepen. Ook is het mogelijk om inkomende gesprekken 

op de smartphone door te schakelen naar de bureautelefoon, 

en omgekeerd. Dit verlaagt de kans op gemiste oproepen en 

voicemails.  

Grip op het verbruik

VaMo biedt een hoge mate van inzicht in het belgedrag. 

De gebruiker heeft continu toegang tot rapportagefuncties 

waarmee het verbruik realtime kan worden gemonitord. 

Organisaties hebben zo voortdurend zicht op piekmomenten, 

gebruikte belminuten en data. Met dit inzicht kan de 

communicatie perfect aangepast worden aan de behoeften 

van de organisatie. 

Inzicht in bereikbaarheid collega’s

De meeste VaMo-oplossingen bieden zogeheten presence-

informatie. Hiermee heb je altijd zicht op de bereikbaarheid 

van je collega’s. Zij stellen eenvoudig in of ze telefonisch 

beschikbaar zijn of niet. Of je ziet direct of iemand in gesprek 

is. Zo hoeft de klant niet eindeloos te worden doorverbonden. 

En dat is natuurlijk goed voor de klanttevredenheid.

Automatisch klantinformatie bij de hand

VaMo-oplossingen kunnen vaak worden gekoppeld met crm-

systemen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens 

klantgesprekken automatisch eerdere gespreksverslagen 

en de orderhistorie in te zien. Bovendien kan de gebruiker 

direct nieuwe informatie toevoegen. Hierdoor wordt de 

communicatie met de klant een stuk effectiever. Dit verbetert 

de dienstverlening en verhoogt de klanttevredenheid. 

Lagere belkosten

Ook niet onbelangrijk om te weten is dat VaMo een 

interessante kostenbesparing kan opleveren. VaMo 

werkt volledig via het internet, waardoor gebruikers niet 

langer gebonden zijn aan de kostbare vaste-telefoonlijn. 

Operationele kosten kunnen zo in belangrijke mate worden 

teruggedrongen. Medewerkers bellen mobiel automatisch via 

het wifi-netwerk als zij met hun telefoon binnen het bereik 

daarvan zijn. Hierdoor besparen ze op het gebruik van hun 

mobiele belbundel.

VAST-MOBIELINTEGRATIE BIEDT 

MEER DAN EEN BETERE 

BEREIKBAARHEID 

‘‘De meeste VaMo-oplossingen 
bieden presence-informatie. 
Zo zie je direct of je collega 

bereikbaar is.’’

Snel en veilig naar je bestemming navigeren

De bekendste en meest gebruikte navigatie-app is toch wel Google Maps. Niet alleen Android-gebruikers 

zweren erbij; ook menig Apple-gebruiker verkiest de app boven Apple’s tegenhanger Maps. De app werkt 

intuïtief, snel en accuraat. Hij houdt rekening met het verkeer en anticipeert daarop. Zo past hij nauwkeurig 

de geschatte reistijd aan op basis van het verkeer en stelt alternatieve routes voor als die gunstiger zijn 

geworden – bijvoorbeeld door ongevallen en files.

Parkeren met gemak

Ben je op de plaats van bestemming gekomen en wil 

je eenvoudig je parkeerkosten betalen? Ook dan biedt 

de app van ANWB uitkomst. Net als de populaire apps 

Yellowbrick, Park-line en Parkmobile kun je makkelijk 

en snel tot op de minuut betalen voor je parkeerplaats. 

Registreer één keer je account en voilà: met een druk 

op de knop zet jij je app aan. De parkeerwachter ziet 

dat in zijn systeem, dus vergeet vervelende boetes. 

Handig is dat veel apps ook bijhouden waar je auto 

geparkeerd staat. Je vindt hem dus ook zo terug.

Onderweg bereikbaar blijven

Iedereen weet dat je achter het stuur niet mag appen, 

mailen of andere zaken mag doen op je telefoon. Omdat 

we overal bereikbaar willen zijn en de drang hebben om te 

reageren heeft Samsung de In-Traffic Reply-app gemaakt. 

Deze app reageert voor jou op het moment dat je een 

berichtje krijgt. Je kunt kiezen voor drie antwoorden: 

‘Standaard reply’, ‘Fun reply’ of ‘Persoonlijke reply’. Zo 

ben je veilig én sociaal.

MUSTHAVE-APPS VOOR DE 

AUTOMOBILIST

De komst van de smartphone heeft ons leven een stuk makkelijker gemaakt. Overal is tegenwoordig 

een app voor. Ook in de auto biedt de smartphone allerlei voordelen. We hebben een aantal handige 

apps voor je op een rijtje gezet. 

Files, flitsers en verkeersinformatie

Een handige app uit de koker van de ANWB is de ANWB Onderweg-app. Deze geeft een duidelijk overzicht 

van alle files, flitsers en wegwerkzaamheden. Ook vind je makkelijk en snel het dichtstbijzijnde tankstation, 

oplaadpunt voor je elektrische auto, of de snelst bereikbare parkeerplaats. Een andere populaire app 

is Flitsmeister. Deze app waarschuwt je voor mobiele flitsers, flitspalen, trajectcontroles, vertragingen, 

ongevallen, stilstaande voertuigen, naderende ambulances en nog veel meer.
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BIOMETRISCHE BEVEILIGING IS 

DE NIEUWE NORM

De een gebruikt een vinger om zijn 

smartphone te ontgrendelen, de ander 

zijn ogen of simpelweg zijn gezicht. 

Deze biometrische technologie – 

die gebruikmaakt van persoonlijke 

kenmerken – zagen we in het begin 

vooral op high-end smartphones. Nu 

rusten fabrikanten ook hun mid-

end toestellen er vaker mee uit. 

Een overzicht van de verschillende 

mogelijkheden.

Ontgrendelen met een vingerafdruk

Ontgrendelen en beveiligen met een scan van je vinger. 

Het is de eerste vorm van biometrische beveiliging die 

breed werd toegepast. Verwerkt in de home button of op 

de achterzijde van het toestel biedt het gebruikers vooral 

veel gemak. Waar de technologie aanvankelijk op high-

end toestellen zat, vinden we nu op steeds meer mid-end 

toestellen de vingerafdrukscanner.

Een scan van je ogen

Een recenter toegepaste biometrische beveiliging is de 

irisscanner. Een scan van je ogen om toegang te krijgen is 

niet langer iets van sciencefictionfilms uit de tachtiger jaren. 

De Samsung Galaxy S8, die begin 2017 het levenslicht zag, 

is de eerste smartphone die de irisscanner inzet; de latere 

Galaxy Note8 beschikt eveneens over deze technologie. 

Vooralsnog vind je deze technologie op de meer high-end 

smartphones. 

Gezichtsherkenning

Geen scan van je ogen, maar van je volledige gezicht. Apple 

zet hier met de iPhone X vol op in en durfde het zelfs aan 

de vingerafdrukscanner weg te laten. Onder de noemer 

‘Face ID’ ontgrendelt het toestel met slimme technologie 

die het gezicht van de gebruiker herkent. Daarbij houdt de 

technologie rekening met variabele omstandigheden als een 

bril, baardgroei of een muts. 

What’s next?

Als je de Gartner Hype Cycle, waarin mondiale 

technologische trends worden weergeven, mag geloven, 

dan zouden we in de toekomst computers besturen via onze 

hersenen. Zouden we ook onze smartphones zo besturen en 

ontgrendelen? Of is vergrendeling niet meer aan de orde en 

zijn wellicht smartphones niet meer de telefoons zoals we ze 

nu kennen? We wachten het af en tot die tijd ontgrendelen 

we met onze vinger, iris of via een scan van het gezicht.

“Biometrische beveiliging is niet 
langer alleen voor high-

end toestellen. ”

“Een scan van je ogen om toegang 
te krijgen is niet langer iets van 

sciencefictionfilms uit de 
tachtiger jaren.”

Een scan van je vingerafdruk, ogen of gezicht biedt veiligheid én gemak

DE MODERNE WERKPLEK VRAAGT 

OM EEN FLEXIBELE AANPAK

Een eigentijdse ontwikkeling is 

de mogelijkheid om steeds meer 

producten en diensten ‘as-a-

Service’ af te nemen. Een bekend 

voorbeeld zijn cloudapplicaties, maar 

tegenwoordig kunnen ook laptops, 

smartphones, infrastructuren en zelfs 

hele werkplekken op maandbasis 

worden afgenomen. En dat biedt nogal 

wat voordelen voor organisaties. 

Grote investeringen behoren hiermee 

bijvoorbeeld tot het verleden. Maar 

dat is lang niet het enige voordeel dat 

deze concepten bieden.   

Het ontzorgende karakter van as-a-Service 

De verregaande invloed van digitalisering heeft het zakelijk 

werkveld de laatste jaren flink veranderd. Technologieën 

zoals slimme devices, applicaties en supersnel draadloos 

internet hebben geleid tot een effectievere invulling van 

de dagelijkse praktijk. Innovatie heeft ons productiever en 

bereikbaarder gemaakt. 

De keerzijde van deze digitalisering is dat de onderliggende 

technologie vaak complexer is geworden. Bovendien hebben 

medewerkers zo hun eigen wensen, eisen en manier van 

werken. Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat 

het uitbesteden van verantwoordelijkheden en activiteiten 

steeds populairder is geworden. De as-a-Service-concepten 

spelen hier handig op in; tegen een vast bedrag per maand 

wordt de gehele oplossing beheerd. 

Steeds meer diensten beschikbaar

Het aantal as-a-Service-diensten waaruit organisaties 

kunnen kiezen is inmiddels behoorlijk groot. Het meest 

sprekende voorbeeld is ‘Software-as-a-Service’, zoals Office 

365. Medewerkers hebben zo Office 365-software op ieder 

device, tegen een vaste prijs per maand. Microsoft zorgt voor 

updates die de oplossing functioneel en veilig houden. 

In opkomst is ‘Hardware-as-a-Service’, waarbij laptops of 

smartphones tegen een vast bedrag per maand worden 

afgenomen. Afhankelijk van de specifieke invulling kunnen 

de devices gedurende de gebruiksperiode volledig 

geservicet of verzekerd worden tegen verlies, schade of 

diefstal. Na afloop van de contractperiode kunnen de 

devices weer worden ingeruild, zodat er met de restwaarde 

van de toestellen een aantrekkelijke korting wordt bedongen 

op de nieuwe devices.  

Gemak van één contract

As-a-Service-diensten bieden zakelijk voordeel op 

verschillende vlakken. Hierdoor kunnen organisaties steeds 

vaker profiteren van één aanspreekpunt voor meerdere 

diensten. Neem bijvoorbeeld ‘Werkplek-as-a-Service’. Binnen 

deze overeenkomst vallen alle zaken omtrent de werkplek, 

van smartphone tot printer en van vervangservice tot 

technische helpdesk, onder één contract. Een ander voordeel 

is de schaalbaarheid van as-a-Service-modellen. Meestal 

is het aan te passen naar rato van het gebruik, zodat het 

aanbod altijd voorziet in de behoefte.  

“Bij Hardware-as-a-Service 
worden laptops of smartphones 

tegen een vast bedrag per 
maand afgenomen.”

As-a-Service-modellen bieden antwoord
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Google Mijn Bedrijf

Zichtbaar zijn op Google is een belangrijke vereiste voor veel organisaties. Deze app voorziet daarin. 

Er is direct inzage in de gepubliceerde bedrijfsinformatie. Deze is bovendien eenvoudig te updaten. De 

bedrijfsinformatie wordt hiermee direct bijgewerkt op alle Google-kanalen, waaronder Google Maps.  

Daarnaast toont de applicatie inzicht in de hoeveelheid traffic die via Google wordt genereerd en het 

aantal keren dat de organisatie getoond is in zoekresultaten. Kortom, met deze applicatie wordt de online 

zichtbaarheid van de organisatie snel verbeterd.  

Skype for Business

Deze veelzijdige Unified Communications-oplossing uit 

de koker van Microsoft is al jaren zakelijk erg populair. 

Deze oplossing combineert (video)bellen, chat, e-mail 

en bestanden delen in één overzichtelijke interface. 

Bovendien kan Skype for Business worden gekoppeld 

met andere programma’s, zoals Microsoft Outlook. 

Dit maakt het een stuk makkelijker om afspraken in 

te plannen, bijvoorbeeld met collega’s. Skype for 

Business biedt dezelfde gebruikservaring op tablet, 

laptop en smartphone. Gebruikers vergroten eenvoudig 

hun bereikbaarheid en kunnen zo sneller inspelen op 

klantverzoeken. Opties zoals scherm delen, PowerPoint-

upload en Whiteboard maken van Skype for Business 

bovendien een uitstekende samenwerkingstool.

ZAKELIJKE APPLICATIES DIE ÉCHT 

MEERWAARDE BIEDEN  

Je kunt het zo gek niet verzinnen of er is wel een app voor. Van communicatie tot boekhouden, en 

van cloudopslag tot beveiliging, de keuze is tegenwoordig enorm. Dat is natuurlijk erg handig, maar 

het maakt het aanbod tegelijkertijd ook erg onoverzichtelijk. Welke applicaties zijn nu écht geschikt 

voor zakelijk gebruik? Deze vijf voorbeelden voegen in ieder geval daadwerkelijk waarde toe aan 

het leven van de mkb’er.  

NieuweWetten

Met deze app blijf je op de hoogte van zakelijk 

relevante wetswijzigingen. Een goed voorbeeld 

is natuurlijk de nieuwe Europese privacy- en 

datawetgeving GDPR, die op 25 mei 2018 in werking 

treedt. Daarnaast biedt deze app informatie over 

zaken als belastingen en personeel. De onderwerpen 

kunnen zelf geselecteerd worden, zodat je nooit 

achter de feiten aan loopt.  

Evernote

Deze app doet dienst als een digitaal notitieblok, 

waarmee notities eenvoudig kunnen worden 

opgeslagen in de cloud. Handig voor zaken als 

klantbezoeken en het verzamelen van aantekeningen. 

De app kan allerlei bestandstypen verwerken, zoals 

tekstnotities, foto’s en andere Office-documenten. 

Dankzij de cloudfunctionaliteit zijn alle documenten 

die in Evernote worden opgeslagen op alle devices 

beschikbaar. 

Spark

Het kan weleens lastig zijn om het overzicht te 

behouden over je zakelijke mailbox. Spark biedt hierin 

uitkomst. Met deze app kan de mailbox ingedeeld 

worden aan de hand van labels. Denk aan categorieën 

als boekhouding, privé, offertes of nieuwsbrieven. Dit 

geeft inzicht en controle voor een snelle afhandeling. 

De app ondersteunt alle populaire e-maildiensten, zoals 

Outlook, Exchange en Gmail, en kan volledig naar wens 

worden aangepast.

“Het IoT-netwerk is gebouwd op 
de uitwisseling van data tussen 

apparaten, sensoren
en systemen.”

‘‘Artsen en verplegers kunnen dankzij 
slimme sensoren de status van de 

patiënt continu monitoren.’’ 

HOE HET IOT DE CONCURRENTIE-

POSITIE KAN VERBETEREN

Het Internet of Things (IoT) belooft 

een van de grootste technologische 

revoluties van de nabije toekomst te 

worden. Het koppelen van machines 

en apparaten met het internet zal 

zakelijk ook nieuwe kansen opleveren. 

De constante uitwisseling van data 

kan leiden tot nieuwe inzichten en 

businessmodellen die eraan kunnen 

bijdragen de organisatie slagvaardiger 

te maken. Een aantal inzichten in de 

toepasbaarheid van het IoT.

Controle op afstand

Door apparaten te verbinden met het internet ontstaat een 

continue vorm van tweewegcommunicatie. Data worden 

op die manier realtime en automatisch verwerkt door de 

ontvanger. Dat biedt de nodige nieuwe mogelijkheden, 

bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud. Denk aan auto’s 

die gegevens van de motor naar de fabrikant versturen. 

Deze kan op zijn beurt softwareupdates uitrollen die de 

functionaliteit van de auto verbeteren. 

Toepassingen in de praktijk

Een goed voorbeeld van de mogelijkheden die het IoT biedt is 

het volgen van waardevolle industriële gebruiksvoorwerpen 

door deze met sensoren uit te rusten. Zo kunnen dure 

machines eenvoudig worden teruggevonden op grote 

industriële locaties of in publieke ruimtes. Ook wordt hiermee 

diefstal of misbruik aanzienlijk onaantrekkelijker gemaakt.  

Efficiëntere dienstverlening

Het IoT-netwerk is gebouwd op de uitwisseling van data 

tussen apparaten, sensoren en systemen. Deze communicatie 

kan heel erg efficiënt verlopen. Voorbeelden hiervan zijn al te 

vinden in de medische sector; artsen en verplegers kunnen 

dankzij sensoren de status van de patiënt continu monitoren. 

Hulpverlening kan zo veel efficiënter worden ingezet.  

Interpretatie van data is key

Afhankelijk van de toepassing biedt het IoT veel kansen 

doordat er veel waardevolle data worden gegenereerd. De 

data an sich zeggen niet zoveel. Het gaat er vooral om wat er 

met de data wordt gedaan. Het interpreteren ervan leidt tot 

kansrijke inzichten en vormt de basis van een succesvolle 

IoT-oplossing. De inzichten leiden tot betere zakelijke 

beslissingen, die weer leiden tot snellere processen en 

efficiëntere bedrijfsvoering.  

Internet of Things steeds vaker in de praktijk te vinden 



22 23

Nederlandse medewerkers vinden 

een flexibele werkomgeving 

belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek 

van ManPowerGroup Solutions 

onder 14.000 medewerkers. Zo is de 

mogelijkheid tot thuiswerken voor 36 

procent van groot belang. Van deze 

groep vindt 46 procent dit zelfs een 

doorslaggevende factor bij het kiezen 

van een nieuwe baan. De cijfers uit 

het onderzoek benadrukken de snel 

veranderende arbeidsmarkt, waarin 

flexibiliteit een sleutelrol speelt.  

Medewerkers willen thuis kunnen werken

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de animo 

voor thuiswerken nog altijd groeiende is. Deze trend is van 

grote invloed op het personeelsbeleid van organisaties. 

De mogelijkheid tot thuiswerken wordt hier steeds 

vaker in opgenomen. Slimme technologieën hebben 

thuiswerken steeds laagdrempeliger gemaakt, waardoor de 

toegankelijkheid steeds breder wordt. Daarnaast blijkt uit 

vele onderzoeken dat thuiswerken een positief effect heeft 

op de medewerkerstevredenheid en productiviteit. 

Fulltime werken steeds minder de standaard

Een meer opvallende conclusie uit het onderzoek is dat de 

flexibiliteit onder mannen stijgt. Zo groeit hun wens voor een 

kortere werkweek, thuiswerken of het opnemen van verlof. 

Dat heeft overigens niet altijd met het ouderschap te maken. 

Het flexibeler kunnen indelen van de vrije tijd wordt steeds 

vaker als reden genoemd. Al deze ontwikkelingen zorgen 

ervoor dat de standaard 9-tot-5-werkdag straks meer als 

uitzondering dan als regel zal worden gezien. 

Invloed op de medewerkerstevredenheid

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers de mogelijkheid tot full- of parttime thuiswerken het meest waarderen. 

Er zijn echter nog een aantal andere factoren die bijdragen aan de medewerkerstevredenheid. De volgende zeven 

punten bleken hiervoor het meest bepalend:

   1. De mogelijkheid tot parttime of fulltime thuiswerken (36 procent)

   2. Het zelf kunnen inplannen van de werkweek (21 procent)

   3. Flexibele aankomst- en vertrektijden (14 procent) 

   4. Kortere werkweek met minder werkdagen, maar met langere werktijden per dag (13 procent)

   5. Verlof om zorgredenen (6 procent) 

   6. Mogelijkheid tot langdurig onbetaald verlof/sabbatical (5 procent)

   7. Mogelijkheid tot langdurig betaald verlof (5 procent)

NEDERLAND IS KLAAR MET DE 
9-TOT-5-WERKDAG 

Slimme technologieën hebben thuiswerken een stuk laagdrempeliger gemaakt.

VIJF MISVERSTANDEN OVER DE CLOUD

Binnen veel Nederlandse bedrijven 

is de cloud inmiddels gemeengoed 

geworden. De bewezen voordelen 

van deze technologie hebben veel 

zakelijke gebruikers inmiddels over 

de streep getrokken. Toch zijn er 

veel organisaties die de overstap 

nog niet durven te maken. Zij 

wantrouwen het gebruik ervan en 

maken zich onterecht zorgen over 

verschillende zaken. Vijf hardnekkige 

misverstanden over de cloud. 

1. De cloud zorgt voor banenverlies

De cloud haalt inderdaad bepaalde taken weg 

bij de ICT-afdeling. Voorbeelden zijn zaken 

als beheer en onderhoud, en het inrichten van een fysiek 

serverpark. Maar dat betekent zeker niet dat ICT’ers overbodig 

worden. Wat verandert is hun takenpakket; doordat bepaalde 

taken niet meer hoeven te worden uitgevoerd kunnen zij zich 

richten op meer strategische werkzaamheden. De focus ligt 

niet langer op techniek, maar op advisering en het verbeteren 

van processen.  

2. De cloud is onveilig

Organisaties willen nog weleens denken dat 

de cloud minder veilig is, omdat het minder 

zichtbaar is dan een lokale, on premise oplossing. Het 

tegendeel is echter waar; externe cloudoplossingen zijn vaak 

beter beveiligd dan wanneer organisaties het zelf inregelen. 

Cloudleveranciers moeten aan zeer strenge wetgeving 

voldoen, waardoor het beveiligingsniveau standaard al 

erg hoog is. Daarnaast zijn er bij cloudleveranciers vele 

specialisten en developers werkzaam die de betrouwbaarheid 

van de oplossing waarborgen. Er is dus doorgaans meer 

expertise en controle dan bij de organisatie zelf.  

3. De cloud draait vooral om 

kostenbesparing

Lagere operationele kosten zijn absoluut een 

voordeel van de cloud, maar vrijwel nooit het uitgangspunt bij 

een overstap. Andere voordelen zijn minstens zo belangrijk. 

Zo vervalt het tijdsintensieve onderhoud, upgraden en 

support van de hard- en software. Daarnaast faciliteert de 

cloud mobiel werken, wat een van de voornaamste redenen 

voor de overstap is. Dankzij de cloud kunnen medewerkers 

locatieonafhankelijk werken, wat hun productiviteit ten goede 

komt. 

4. De cloud is een ICT-keuze

De keuze voor de cloud is in bijna alle gevallen 

een strategische. Denk aan de wens om de 

werkplek flexibeler of veiliger te maken om zodoende 

medewerkers tegemoet te komen in de wens om mobiel te 

werken. Het uitgangspunt van de overstap is dan ook niet het 

vervangen van technologie, maar het behalen van bepaalde 

zakelijke doelstellingen. Dit gaat verder dan de afdeling ICT, 

en heeft vaak impact op de hele organisatie. 

5. De cloud vereist een volledige 

overstap in één keer 

In één keer overstappen naar de cloud is 

zeker niet nodig. Er zijn namelijk veel verschillende 

cloudvormen waaruit de gebruiker kan kiezen. Een 

voorbeeld is een hybride cloud, waarbij 

externe en lokale cloudoplossingen 

worden gecombineerd. 

Organisaties hebben dus 

volledige keuzevrijheid over 

de gewenste cloudvorm en 

hoeven nooit in één keer over 

te stappen als ze dat niet willen. 
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‘‘Het is goed te kijken naar de 
besturingssystemen van je andere 

devices. Het is verstandig een tablet 
met hetzelfde besturingssysteem 

te kiezen.’’ 

VIJF VRAGEN DIE JE JEZELF MOET 

STELLEN VOORDAT JE EEN TABLET KOOPT

Het aantal tablets in de markt 

is nauwelijks meer te tellen. 

Van eenvoudige huis-tuin-en-

keukenvarianten tot uitgebreide 

premiummodellen; er is een tablet 

voor ieder type gebruiker. Maar hoe 

weet je nou of een tablet volledig 

aansluit bij je wensen en eisen? We 

maken je keuze een stuk makkelijker; 

stel jezelf vooraf deze vragen.

1.Welk besturingssysteem wil ik?

Over het algemeen telt de tabletmarkt 

drie besturingssystemen Android, iOS en 

Windows 10. Om er een te kiezen is het goed te kijken 

naar de besturingssystemen van je andere devices. Het is 

verstandig een tablet met hetzelfde besturingssysteem te 

kiezen. Op die manier bouw je een ecosysteem dat goede 

samenwerking garandeert. Een andere factor is persoonlijke 

voorkeur: de ene gebruiker zweert bij de veelzijdigheid van 

Android, terwijl de ander liever het gesloten, veilige systeem 

van iOS heeft. 

2. Wat is mijn budget?

Door de ruime keuze aan tablets zijn de 

prijsverschillen onderling groot. Apple’s iOS-

besturingssysteem is alleen beschikbaar op iPads, die tot het 

hogere prijssegment behoren. Het door Google ontwikkelde 

Android draait op devices van verschillende fabrikanten. Je 

hebt hierdoor keuze uit zowel budgetvriendelijke tablets als 

premiummodellen met meer functionaliteiten en krachtigere 

hardware. Voor Windows 10 geldt hetzelfde.      

3. Wat heb ik nodig aan rekenkracht?

De benodigde hoeveelheid rekenkracht is 

afhankelijk van het werk dat je met de tablet 

wilt uitvoeren. Ben je een multitasker of werk je veel met 

zware programma’s, dan is veel rekenkracht geen overbodige 

luxe. Gebruik je de tablet vooral voor tekstverwerken 

en surfen op het internet, dan heb je aan gemiddelde 

rekenkracht meer dan genoeg.  

4. Hoeveel opslaggeheugen heb ik 

nodig? 

Ga van tevoren na hoeveel opslag je 

denkt nodig te hebben. Maak je veel gebruik van zware 

videotoepassingen en presentaties, ga dan voor een 

ruime opslagcapaciteit. Download je alleen af en toe wat 

e-mailbijlagen, dan is 16 GB vaak genoeg. Maak je 

gebruik van cloudopslag, dan is deze vraag wat minder 

relevant. 

5. Welke accessoires wil ik gebruiken? 

Er zijn ontzettend veel tabletaccessoires op 

de markt. Niet elke tablet beschikt over alle 

aansluitingen, dus breng eerst in kaart wat je nodig hebt. Wil 

je USB-aansluitingen om bijvoorbeeld een geheugenstick 

te gebruiken? Wil je een toetsenbord en muis aan kunnen 

sluiten om efficiënter te werken? Wil je een stylus 

gebruiken om te tekenen en schetsen te maken? Wil je het 

opslaggeheugen kunnen uitbreiden met een microSD-kaart? 

De mogelijkheden zijn legio.

Galaxy Tab S2 en S3 – premium, veelzijdige tablets 

De Tab S2 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als 9.7 en 8.0 inch-variant. Beide varianten beschikken over een 

1,9-GHz processor met 3 GB werkgeheugen. De standaardopslagcapaciteit bedraagt 32 GB en kan via microSD 

worden uitgebreid tot 128 GB. De zeer veelzijdige Galaxy Tab S3 is dé tablet voor de meest veeleisende zakelijke 

gebruiker. Het Super AMOLED-display zorgt voor zeer scherpe en heldere beeldkwaliteit. In alles is de Tab S3 

net wat krachtiger, sneller, uitgebreider dan de Tab S2. Dankzij het werkgeheugen van maar liefst 4 GB kunnen 

gebruikers moeiteloos multitasken. Daarnaast is de tablet de eerste in de S-lijn die voorzien is van een S Pen. 

Met deze stylus profiteert de 

medewerker over nog meer zakelijke 

mogelijkheden, bijvoorbeeld 

voor het digitaal onderteken 

van contracten.  

Galaxy Tab A – mobiele productiviteit 

voor iedereen

De Galaxy Tab A is een tablet die je breder kunt 

inzetten dan zijn premiumbroertjes uit de Tab S-reeks. 

De Galaxy Tab A-lijn is wat lager geprijsd en biedt 

desondanks een uiterst complete tablet. Het toestel 

beschikt over een krachtige batterij waarmee tot 10 

uur non-stop kan worden gewerkt. De Galaxy Tab A 

is beschikbaar in een 7-inch en een 10,1-inch versie. 

Deze varianten zijn onderverdeeld in een 4G- en een 

wifi-only-uitvoering. Qua specificaties zit het verder 

wel goed; de Galaxy Tab A is voorzien van Android 7.0 

Nougat en werkt snel met een werkgeheugen van 2 

GB. De standaardopslagcapaciteit van 16 GB laat zich 

eenvoudig uitbreiden met een microSD-kaart tot maar 

liefst 200 GB. 

 

Samsung Galaxy Tab Active2

De Samsung Galaxy Tab Active2 is speciaal ontwikkeld voor het verhogen van de productiviteit 

binnen industriële omgevingen. En dat is duidelijk terug te zien in de specificaties. De tablet 

biedt diverse functionaliteiten waarmee werkprocessen makkelijker worden gemaakt. Denk aan 

oplossingen voor het vereenvoudigen van assetmanagement en onderhoud- en inspectietaken. 

De Galaxy Tab Active2 is bovendien een van de meest duurzame devices in het Samsung-

portfolio. De tablet beschikt over zowel een MIL-STD-810- als een IP68-certificering. Het device 

is hierdoor goed bestand tegen extreme temperaturen, schokken, stof en vocht. Daarnaast 

zijn er diverse mogelijkheden voor augmented reality, die kunnen worden ingezet voor onder 

andere trainingen.

SAMSUNG VOORZIET BEDRIJFSLEVEN VAN 

INDRUKWEKKEND TABLETPORTFOLIO  

Veelzijdig, krachtig en gebruiksvriendelijk. Zomaar drie kenmerken die van toepassing zijn op het 

brede tabletportfolio van Samsung. Devices van de succesvolle Android-fabrikant weten de weg 

naar de veeleisende mobiele medewerker al jaren te vinden. Een overzicht van de populairste 

Samsung-tablets op dit moment.
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SAMSUNG VOERT ZAKELIJKE 

MARKT AAN DANKZIJ INNOVATIEVE 

TOTAALOPLOSSINGEN  

Het wereldwijde succes van 

Samsung op zowel de zakelijke als 

consumentenmarkt komt niet uit 

de lucht vallen. De Zuid-Koreaanse 

fabrikant begrijpt dat de juiste 

mobiele oplossing meer is dan alleen 

een innovatieve smartphone. Ook 

mobiel beheer en mobiele beveiliging 

vormen een belangrijk onderdeel 

van het Samsung-ecosysteem. Daar 

wordt vorm aan gegeven via Samsung 

Knox. In combinatie met innovatieve 

smartphoneoplossingen beschikt 

de zakelijke gebruiker zo over een 

mobiele totaaloplossing die aansluit 

bij de eisen van de moderne werkplek.

Wat is Samsung Knox?

Samsung Knox is een cloudplatform voor het integraal 

beheren, beveiligen en updaten van alle devices op de 

werkvloer. De oplossing bestaat uit vier componenten: Knox 

Premium, Knox Workspace, Knox Mobile Enrollment en Knox 

Customization. Ieder onderdeel heeft zijn eigen specifieke 

toepasbaarheid. Samsung Knox helpt organisaties hun data 

zeer veilig te houden. Hierdoor zijn zij goed voorbereid op 

de nieuwe Europese data- en privacywetgeving GDPR, die in 

2018 van kracht wordt. 

Alle devices in één keer up-to-date  

Knox Premium biedt volledige beheerfunctionaliteit. Het 

stelt organisaties in staat instellingen en veiligheidsupdates 

voor alle devices in één keer uit te rollen. Hiermee wordt de 

kans op malware en hacks effectief verminderd. Ook kunnen 

devices op afstand worden geblokkeerd en gewist. Met Knox 

Premium brengen organisaties snel rechtlijnigheid aan in het 

gebruik van devices. En dat levert een forse tijdsbesparing op. 

Afgeschermde werkomgeving biedt zekerheid 

Met Knox Workspace kunnen afgeschermde werkomgevingen 

worden gecreëerd op mobiele devices. Deze worden ook wel 

containers genoemd. Hierin kunnen zakelijke applicaties en 

data worden geplaatst. Dat heeft als voordeel dat zakelijke 

en privé-apps onderling geen data kunnen uitwisselen. Een 

bijkomend voordeel van deze container is dat data niet 

kunnen worden ingezien door onbevoegden, bijvoorbeeld in 

het geval van verlies of diefstal.      

Direct onderdeel van de beheeromgeving 

Dit onderdeel van Samsung Knox Mobile Enrollment 

verbindt mobiele devices met al bestaande Mobile Device 

Management-oplossingen. Hiermee kunnen nieuwe toestellen 

automatisch worden toegevoegd aan de beheeromgeving. 

Door het toestel contact te laten maken met het wifi-netwerk 

van de organisatie wordt het direct onderdeel van het MDM-

platform. 

Volledige controle over appgebruik

Sommige applicaties of software hoeven niet voor iedereen 

beschikbaar te zijn. Denk aan applicaties speciaal voor de 

IT-afdeling of het managementteam. Knox Customization 

biedt dan uitkomst. Hiermee kunnen organisaties bepalen wie 

welke applicaties kan gebruiken. 

‘‘Knox Workspace creëert twee 
afgeschermde werkomgevingen

op één device.’’

Wereldwijd succes door focus in de breedte  

Samsung Galaxy S8 en S8+ 

De nieuwste toevoegingen aan de premium S-lijn zijn de Galaxy 

S8 en grotere broer Galaxy S8+. Het belangrijkste verschil 

tussen de twee is de grootte van het display. Die van de Galaxy 

S8 is 5,8 inch groot, die van de S8+ meet 6,2 inch. Vanwege 

het grotere display heeft de Galaxy S8+ ook een iets grotere 

accu. De behuizing van beide toestellen is vervaardigd uit glas 

en aluminium. Het Infinity Display heeft de bezels (randen) 

dunner gemaakt, en de fysieke homeknop is verdwenen. Het 

display is hierdoor 18 procent groter geworden ten opzichte 

van zijn voorganger.

De IP68-certificering garandeert dat het toestel stof- en 

waterbestendig is. Bovendien is het dankzij zowel een iris- als 

vingerafdrukscanner sterk beveiligd. De virtuele assistent Bixby 

geeft informatie op basis van foto’s en beelden, ondersteunt 

spraakcommando’s en kan gefotografeerde tekst vertalen. Met 

het DeX Station kan de smartphone worden omgetoverd tot 

desktop-pc.  

Samsung Galaxy XCover 4 

Samsung voert al jaren een aantrekkelijk 

portfolio aan ruggedized oplossingen 

voor industriële omgevingen. De laatste 

toevoeging aan het aanbod is de Samsung 

XCover 4. Dit robuust vormgegeven 

toestel is voorzien van een IP68-

certificering. Hierdoor kan het toestel 

een halfuur op anderhalve meter diepte 

onder water worden gehouden. Ook is 

dit device voorzien van een MIL-STD 

810G-certificering. Deze certificering toont 

de mate van stevigheid aan, waardoor het 

goed beschermd is tegen schokken.  

De Samsung Galaxy XCover 4 is overigens 

een van de weinige Samsung-smartphones 

met een verwijderbare accu. Het 

touchscreen kan met handschoenen 

worden bediend, en ook de grip is 

verbeterd. Dat zorgt voor aanzienlijk meer 

gebruiksgemak op plekken waar dit niet 

altijd vanzelfsprekend is.     

SAMSUNG-HARDWARE BIEDT IDEALE MIX 

VAN VEELZIJDIGHEID EN PERFORMANCE 

Zowel in de zakelijke als consumentenmarkt behoren de smartphones van Samsung tot de absolute top. 

Het Samsung-portfolio biedt een ruime keuze aan oplossingen; van geavanceerde premium modellen 

tot budgetvriendelijke toestellen; er is een toestel voor ieder type organisatie. Een overzicht van de 

populairste Samsung-smartphones van dit moment.

Samsung Galaxy Note8 

De Galaxy Note8 is het paradepaardje uit het 

smartphoneportfolio van Samsung. De behuizing is gemaakt 

van aluminium, waardoor het toestel erg luxe en stevig 

oogt. Het gebogen Infinity Display heeft een grootte 

van 6,3 inch en is voorzien van de energiezuinige Super 

AMOLED-technologie. De fysieke homeknop is vervangen 

door een drukgevoelige sensor, waardoor het display groter 

is geworden. Gorilla Glass 5 zorgt ervoor dat het display 

bestand is tegen krassen en stoten. 

Daarnaast kan het toestel dankzij de IP68-certificering  maximaal 

30 minuten op anderhalve meter diepte onder water liggen. 

Door de krachtige octa-core processor en maar liefst 6 GB 

werkgeheugen schort het niet aan rekenkracht.  De Galaxy 

Note8 is bovendien de eerste smartphone die is voorzien van   

  twee camera’s met optische beeldstabilisatie op de achterzijde.     

    Ook de Vertalen-functie is verbeterd. Deze kan nu hele zinnen 

    vertalen in plaats van losse  woorden, en eenheden zoals 

      valuta omzetten.
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Wat gaat er schuil achter het succes 

van Apple? Wat maakt dat de iPhone-

gebruiker zweert bij zijn of haar 

product en trouw blijft terugkeren? 

De een zal zeggen design. De ander is 

vooral fan van de intuïtieve interface. 

Ook op zakelijk vlak zijn er tal van 

redenen om dagelijks te vertrouwen 

op de fraai vormgegeven devices. 

Functionaliteit en veiligheid zijn daar 

sleutelwoorden. 

  

Focus op kwaliteit

Een uitgekiende balans tussen functionaliteit en 

veiligheid heeft van Apple’s iPhones en iPads echte zakelijke 

toppers gemaakt. Het geheim achter het succes is de focus 

op kwaliteit; ieder onderdeel van de devices, het iOS-

besturingssysteem en de App Store ondergaat een strenge 

keuring. Dat alles zorgt ervoor dat Apple-producten tot de 

meest betrouwbare oplossingen in de markt behoren. 

Integraal beheer en integrale beveiliging 

Organisaties kunnen tegenwoordig niet meer zonder beheer 

van mobiele devices. Apple komt hierin tegemoet met 

Apple’s Device Enrollment Program (DEP). Hiermee kunnen 

organisaties gelijktijdig alle Apple-devices op de werkvloer 

beheren en updaten. DEP koppelt de bestaande Mobile 

Device Management-oplossing aan het iOS-device van de 

medewerker. Wanneer het device wordt aangezet ontvangt 

het direct alle vooraf bepaalde instellingen via wifi. Middels 

een overzichtelijk dashboard behoudt de organisatie altijd 

volledige controle over de mobiele toestellen. 

Slimmer werken met iOS 11

Eerder in 2017 bracht Apple een volledig nieuwe update uit van het mobiele besturingssysteem iOS. iOS 11 biedt een aantal nieuwe functionaliteiten waarmee 

mobiele gebruikers nog productiever kunnen werken. Zo biedt iOS 11 onder andere:

• Het nieuwe Dock: Een fundamentele verandering voor de iPad en nu vanaf ieder scherm toegankelijk. Je hoeft dus maar te swipen om een app te openen

  of te switchen naar een andere.

• Multitasken: Via de dock-functie kan een tweede app worden geopend. Beide apps blijven in Split View en Slide Over actief, waardoor multitasken 

   nog eenvoudiger wordt.

• Drag & Drop: Een andere handige toevoeging is de nieuwe Drag & Drop-functie. Hiermee kunnen teksten, bestanden en foto’s van de ene app naar de 

   andere worden gesleept, zodat gebruikers nog sneller documenten kunnen verwerken en bestanden delen.

• De nieuwe Bestanden-app toont alle bestanden op het iOS-device in één overzicht. Zoeken, bekijken en ordenen kan vanaf één locatie. Dat geldt voor 

   zowel de iPad als apps in de iCloud en Dropbox, bijvoorbeeld. 

APPLE-DEVICES BIEDEN STERKE 
COMBINATIE VAN FUNCTIONALITEIT 
EN VEILIGHEID 

Meer dan strak vormgegeven devices en een intuïtieve interface 

iPhone X

Apple heeft in september 2017 de iPhone X aangekondigd, ter viering van het tienjarig bestaan van de iPhone. 

Het is voorzien van de meest premium materialen en innovatieve functionaliteiten. De homeknop is bijvoorbeeld 

verdwenen; het toestel kan worden ontgrendeld door het scherm aan te raken. Ook de vingerafdrukscanner is 

verdwenen en vervangen door gezichtsherkenning. Face ID noemt Apple dat. De iPhone X heeft een oled-display 

van 5,8-inch dat, op de uitsparing voor de Face ID-camera, de gehele smartphone beslaat. Aan de achterzijde 

bevinden zich twee 12 MP-camera’s met optische beeldstabilisatie. Een ander nieuwtje is dat de iPhone X de 

eerste Apple-smartphone is die snelladen ondersteunt. Zo kan de batterij binnen 20 minuten tot 50 procent 

worden opgeladen. De iPhone X is voorzien van iOS 11 en beschikbaar in een 64 GB- en 256 GB-versie. 

iPhone 8/8 Plus

De iPhone 8 en grotere broertje 8 Plus zetten de 

vertrouwde lijn van de iPhone 7 succesvol voort. De 

nieuwe lijn biedt interessante vernieuwingen. Niet 

alleen is hij tot 70 procent sneller door de razendsnelle 

A11 Bionic-chip; de iPhone 8 is de eerste Apple-

smartphone die draadloos opladen ondersteunt. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de Qi-standaard, die door 

vrijwel alle draadloze opladers op de markt wordt 

gebruikt. De stof- en waterbestendige toestellen zijn 

daarnaast geheel vervaardigd uit krasbestendig glas 

en een duurzame aluminium-rand. De iPhone 8 Plus 

is voorzien van een dubbele camera op de achterzijde 

voor razendsnel scherpstellen en prachtige foto’s. De 

iPhone 8 en 8 Plus hebben respectievelijk een display 

van 4,7 en 5,5 inch en zijn beide in zowel 64-GB- als 

256-GB-versie beschikbaar.

 

Apple iPad 2017

De Apple iPad 2017 is de opvolger van de iPad Air 2. Dit instapmodel biedt een budgetvriendelijk 

alternatief voor de meer premium iPad Pro’s. Dit maakt van dit model een uitstekende keuze voor 

gebruikers die genoeg hebben aan de belangrijkste functionaliteiten. De Apple iPad 2017 heeft 

een 9,7-inch display en draait op iOS 11. Standaard beschikt deze tablet over een opslagcapaciteit 

van 32 GB en een 64-bit A9-chip. In combinatie met de batterijduur van 10 uur en het compacte

formaat is de iPad 2017 een krachtig device voor de mobiele gebruiker. 

KWALITEIT EN GEBRUIKSGEMAK IN 

EEN STIJLVOL JASJE

Apple weet een indrukwekkend hardwareportfolio neer te zetten waarmee iOS-gebruikers altijd een 

product en uitvoering kiezen die bij hen past. Of je nu kiest voor een iPhone 8, een iPad of de nieuwste 

iPhone X, een ding is zeker; Apple levert kwaliteit, gebruiksgemak en prachtig design. Een korte lineup 

van Apple’s meest populaire mobiele devices. 

iPad Pro

De iPad Pro is het vlaggenschip binnen de iPad-

lijn. Deze tablet is beschikbaar in verschillende 

formaten. De meest nieuwe variant is de versie met 

het 10,5-inch display. Deze versie biedt een aantal 

verbeteringen ten opzichte van oudere modellen. 

Zo is dit model voorzien van een A10X Fusion-

chip en 6 cores, dat garant staat voor supersnelle 

rekenkracht. In combinatie met een batterijduur 

van maar liefst 10 uur kan de mobiele gebruiker de 

gehele dag zonder onderbreking blijven werken. 

De iPad Pro is beschikbaar in versies met 64 GB, 

256 en 512 GB opslagcapaciteit.   
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IOS BIEDT HOOGWAARDIGE 

BEVEILIGING DANKZIJ STRENGE 

KWALITEITSEISEN

Functionaliteit en veiligheid in een 

smaakvol jasje; het is al jaren de 

gedachte achter de hoogwaardige 

oplossingen van Apple. Het is dan 

ook weinig verwonderlijk dat de 

hardware van de Amerikaanse 

technologiegigant kan rekenen 

op veel zakelijk enthousiasme. 

De verbindende schakel tussen 

deze hardware is het eigen 

iOS-besturingssysteem. Deze 

gebruiksvriendelijke software biedt 

zakelijke gebruikers beveiliging die 

past bij het digitale landschap van 

vandaag. 

 

iOS 

iOS is het besturingssysteem voor Apple’s iPhones en iPads. 

Van oorsprong biedt deze software een hoge mate van 

stabiliteit. Dat komt doordat Apple de ontwikkeling van 

zowel haar soft- als hardware volledig in eigen beheer houdt. 

Hierdoor zijn deze zeer goed op elkaar afgestemd, wat de 

gebruikerservaring ten goede komt. Kenmerkend voor iOS is 

het relatief gesloten systeem, dat is ontwikkeld op basis van 

Apple’s hoge veiligheidseisen. Doordat Apple de regie voert 

over het app-aanbod, softwareupdates en andere elementen 

is sterke dataveiligheid gewaarborgd.    

iOS biedt een zeer hoge mate van standaardbeveiliging. 

Daarnaast biedt het besturingssysteem diverse opties die de 

zakelijke gebruiker nog beter beschermt tegen dreigingen. 

Een aantal voorbeelden.

Find My iPhone

Met deze toepassing kunnen verloren of kwijtgeraakte 

iPhones op afstand worden geblokkeerd en gewist. Hierdoor 

hebben anderen geen toegang tot data. Find My iPhone 

is onderdeel van iCloud. Voordat deze optie kan worden 

gebruikt moet de gebruiker de iPhone koppelen aan de 

service.

Versleutelen van e-mails 

E-mails die worden verzonden vanaf de iPhone kunnen worden 

beveiligd via de beveiligingsstandaard S/MIME. Hiermee 

worden berichten versleuteld. Deze kunnen vervolgens alleen 

worden geopend door de ontvanger. Om e-mail te versleutelen 

moet de optie worden geactiveerd in het instellingenmenu van 

de e-mailfunctionaliteit.

Beveiligen van individuele apps 

Binnen iOS is het mogelijk om individuele apps zoals 

E-mail en Berichten te voorzien van een pincode. Hiermee 

wordt een extra beveiliging toegevoegd boven op de 

toestelpincode en eventueel biometrische beveiliging. 

Automatisch wissen

iOS kan automatisch alle gegevens op de iPhone wissen 

wanneer er tien keer een verkeerde pincode is ingevoerd. 

Deze optie is beschikbaar in het instellingenmenu. Ga 

vervolgens naar ‘Touch ID en toegangscode’ en schakel ‘Wis 

gegevens’ in. Door het instellen van automatische opslag 

via iCloud blijft data voor de eigenaar van de smartphone 

behouden. 

Automatisch vergrendelen 

Met deze optie wordt de slaapstand geactiveerd wanneer 

de smartphone een aantal minuten niet in gebruik is. Door 

het invoeren van de toestelpincode kan de smartphone 

weer worden gebruikt. Deze functionaliteit kan worden 

ingeschakeld via ‘Instellingen’. Kies ‘Algemeen’ en vervolgens 

‘Automatisch slot’.

“iOS biedt een zeer hoge mate van 
standaardbeveiliging. Daarnaast 

biedt het besturingssysteem 
diverse opties die de zakelijke 

gebruiker nog beter beschermt 
tegen dreigingen.’’

Continuïteit verzekerd door focus op veiligheid 

“Google Play Protect scant 
dagelijks miljarden apps op 

verdacht gedrag.” 

“Het downloaden van applicaties uit 
andere bronnen dan de Google Play 

Store is onverstandig.’’

TIPS VOOR EEN OPTIMALE 

BEVEILIGING VAN ANDROID-

DEVICES 

Wie op zoek is naar veelzijdigheid 

en gebruiksgemak is bij Android 

aan het juiste adres. Het door 

Google ontwikkelde mobiele 

besturingssysteem wordt geroemd 

omdat het gebruikers volledige 

vrijheid biedt. Zo zijn er veel 

verschillende manieren om 

bestanden uit te wisselen. Ook kan 

het besturingssysteem volledig naar 

eigen wens worden gepersonaliseerd. 

Die vrijheid wordt gewaarborgd door 

een ruim aantal handige interne 

beveiligingstoepassingen. Hiermee 

kun je zelf snel en eenvoudig je online 

veiligheid nog verder verhogen. Een 

aantal voorbeelden. 

1.Google Play Protect

Een van de grotere zorgen onder Android-

gebruikers is de veiligheid van de Google Play 

app-store. tegenwoordig zou dit niet echt een zorg meer 

moeten zijn; alle applicaties in de Google Play Store worden 

onderworpen aan strenge veiligheidseisen. Deze beveiliging 

wordt nog verder verhoogd met Google Play Protect. Deze 

toepassing scant dagelijks miljarden geïnstalleerde apps op 

verdacht gedrag en juiste werking. 

2. Vind Mijn Apparaat  

Met Vind Mijn Apparaat (voorheen bekend als 

Google Device Manager) heb je altijd inzicht in 

de locatie van je device. Binnen deze omgeving kun je zien 

waar je device zich bevindt. Ook kan het device op afstand 

worden geblokkeerd of gewist. Deze functionaliteit is net als 

Google Maps en Gmail onderdeel van ieder Google-account. 

De smartphone moet daarom wel gekoppeld zijn aan een 

Google-account. 

3. Uitschakelen onbekende bronnen

Het downloaden van applicaties uit andere 

bronnen dan de Google Play app-store is 

onverstandig. Deze applicaties zijn vaak aanzienlijk slechter 

of helemaal niet gecontroleerd. Hierdoor kunnen zij risico’s 

opleveren voor de dataveiligheid. Om er zeker van te zijn dat 

deze apps niet kunnen worden gedownload, kan de optie 

‘Onbekende bronnen’ worden uitgeschakeld. Deze optie is 

beschikbaar via het instellingenmenu.

4. Tweefactorauthenticatie

Hiermee voeg je eenvoudig een extra 

beschermingslaag toe boven op 

wachtwoorden. Het gebruik van Google-diensten 

zoals Gmail wordt hiermee nog veiliger. Het instellen 

van tweefactorauthenticatie kan op twee manieren: 

gebruikers kunnen op de inlogpagina van de dienst een 

telefoonnummer toevoegen als extra veiligheidsbuffer. Een 

andere manier is het gebruik van de Google Authenticator-

app. 

5. Apparaat coderen

Met deze optie worden data op de mobiele 

telefoon nog sterker beveiligd tegen inbreuk. 

Het coderen van data zorgt ervoor dat deze ontoegankelijk 

worden voor inbrekers op het device, zoals hackers. 

Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid vormen populaire combinatie 
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Microsoft 365 Business 

combineert productiviteitstools, 

beveiligingstoepassingen en 

beheerfuncties. De oplossing is 

speciaal ontwikkeld voor organisaties 

tot 300 werkplekken. Net als Office 

365 is Microsoft 365 Business een 

cloudgebaseerde oplossing. Dit maakt 

het pakket dan ook zeer geschikt voor 

de mobiele gebruiker.

Uniforme gebruikerservaring 

Microsoft positioneert zich de laatste jaren succesvol als 

leverancier van slimme oplossingen die mobiel werken nog 

makkelijker maken. Die flexibiliteit is zelfs het uitgangspunt 

geweest van Windows 10, dat dezelfde gebruikservaring 

op ieder device biedt. Aanvullende cloudoplossingen 

zoals Office 365 en Skype for Business zorgen daarbij voor 

volledige kantoorfunctionaliteit. Ook aan mobiele hardware 

is gedacht; de Surface-productlijn voorziet de mobiele 

gebruiker van genoeg performance om altijd en overal 

productief te kunnen zijn. Met Microsoft 365 Business voegt 

Microsoft opnieuw een waardevolle totaaloplossing toe aan 

haar mobiele portfolio. 

Volledige kantoorfunctionaliteit

Het uitgebreide Office 365 Business Premium is één van de 

onderdelen van de oplossing. Hiermee krijgen gebruikers 

de beschikking over alle vertrouwde Office-programma’s. 

Denk aan Word, Excel, PowerPoint, Skype for Business en 

OneNote. De gebruiker wordt daarnaast voorzien van 1 TB 

dataopslag in de cloud, samenwerkingstoepassingen en 

Microsoft Teams en e-mailfunctionaliteit. Aanvullend zorgt 

Microsofts Enterprise Mobility + Security-oplossing voor 

sterke beveiliging van zakelijke data. Bovendien zorgen 

diverse beheerfuncties ervoor dat devices functioneel, veilig 

en up-to-date blijven. Met andere woorden: de gebruiker 

wordt voorzien van alle functionaliteiten die passen bij de 

werkplek van vandaag. 

Focus op de mobiele gebruiker

Microsoft 365 Business is ontwikkeld met mobiel werken 

als uitgangspunt. Cloudfunctionaliteit, productiviteitstools 

en databeveiliging vormen dan ook de basiselementen 

van de oplossing. Microsoft 365 Business kan worden 

gebruikt op de tablet, laptop en smartphone. Hierdoor 

kan de mobiele gebruiker altijd en overal productief zijn. 

Naast productiviteitstools biedt Microsoft 365 Business 

verschillende aanvullende functionaliteiten die het werk 

van mkb’ers makkelijker maken; via Microsoft Bookings 

kunnen klanten sneller afspraken met bedrijven maken. 

Outlook Customer Manager biedt daarnaast eenvoudige crm-

functionaliteit voor het verwerken van klantinformatie. 

MICROSOFT 365 BUSINESS BIEDT 
TOTAALOPLOSSING VOOR DE 
MODERNE WERKPLEK  

Functionaliteit, mobiliteit en beveiliging in één pakket 

Windows 10 biedt krachtig zakelijk ecosysteem 

Windows 10 is ontwikkeld als ecosysteem voor pc’s, laptops en tablets. Om die reden is Microsoft overgegaan op een app-gebaseerde interface. 

Dat heeft als voordeel dat de gebruikerservaring op ieder device hetzelfde is en het biedt diverse nieuwe mogelijkheden op het gebied van productiviteit 

en samenwerking via de cloud. Windows 10 is daarnaast voorzien van een grote hoeveelheid toepassingen gericht op multitasken, samenwerking 

met andere devices en dataveiligheid. Windows 10 biedt dan ook flexibiliteit en functionaliteit die perfect aansluiten bij de eisen van de 

moderne werkomgeving. 

Slimme oplossingen op basis van innovatie en flexibiliteit 

Surface Pro 4

Zoals de naam al doet vermoeden is dit device hét Surface-model voor de mobiele professional. Deze tablet 

biedt zeer veel functionaliteit in een compact jasje. Met behulp van de ingebouwde standaard kan de Surface 

Pro als laptop én als tablet worden gebruikt. Het device is daardoor geschikt voor gebruik in vrijwel alle 

omstandigheden. De zeer krachtige batterij, het geringe gewicht en de Surface Pen dragen nog eens extra bij 

aan het gebruiksgemak. Ook qua rekenkracht is de Surface Pro het beste jongetje van de klas; er is keuze uit 

diverse typen Intel Core-processoren en de tablet ondersteunt tot 16 GB RAM. Bovendien is het device via 

Windows Hello-gezichtsherkenning zeer goed beveiligd. Het is hierdoor een echte mobiele krachtpatser voor 

de veeleisende mobiele gebruiker die performance en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.   

Surface Book 2

De opvolger van de Surface Book biedt een verfrissende 

kijk op de convertible laptop. De Surface Book 2 is 

beschikbaar in twee varianten: een model met een 13,5-

inch touchscreen en een met een 15-inch touchscreen. 

Ook de Surface Book 2 blinkt uit in rekenkracht; beide 

modellen beschikken over een ruime hoeveelheid 

werkgeheugen, ondersteund door state-of-the-art 

processoren. Bovendien is er een USB-C-aansluiting 

toegevoegd naast twee USB-A-poorten, twee Surface 

Connect-poorten en een SD-kaartlezer. Beide modellen 

bieden een accuduur van 17 uur. In combinatie met de 

overige indrukwekkende specificaties is de Surface Book 

2 een uitstekende keuze voor de mobiele werkplek.

 

MICROSOFT-HARDWARE STELT DE 

GEBRUIKER CENTRAAL  

Bij de ontwikkeling van producten en diensten stelt Microsoft de gebruiker centraal. Dat doet het 

Amerikaanse bedrijf door innovatieve combinaties van cloudoplossingen en slimme hardware. 

Die gedachtegang heeft inmiddels geleid tot een rijk aanbod aan oplossingen voor de moderne 

werkplek. Neem bijvoorbeeld de Surface-lijn. Hiermee heeft Microsoft een indrukwekkend portfolio 

aan duurzame tablets opgebouwd dat de mobiele gebruiker voorziet van veel functionaliteit in een 

compact en strak design. Een selectie uit het portfolio.
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MIXED REALITY OPENT NIEUWE 

ZAKELIJKE DIMENSIE 

De scheidslijn tussen de fysieke en 

digitale wereld lijkt steeds verder 

te vervagen. Zowel zakelijk als privé 

besteden we meer tijd online. Ook 

virtual reality krijgt meer voet aan de 

grond. Toch bleef er tot dusver altijd 

een duidelijke scheiding tussen de 

echte en de digitale wereld. Microsoft 

loopt duidelijk voorop met de 

ontwikkeling van een compleet mixed 

realilty-platform.

 

Wat is mixed reality? 

Mixed reality is een term die de meesten nog niet heel 

bekend in de oren zal klinken. Toch is de verwachting dat 

deze technologie een ware game changer zal worden in de 

manier waarop we werken en onze vrije tijd invullen. Maar 

wat houdt mixed reality nu concreet in? 

Zoals de naam al doet vermoeden laat mixed reality de 

digitale en echte wereld in elkaar overlopen. De technologie 

wordt ook wel het eerste spatial operating system ter wereld 

genoemd. Feitelijk wordt er een virtuele laag met digitale 

objecten boven op de echte wereld gecreëerd. Die digitale 

objecten zijn zo helder dat ze nauwelijks van echt te 

onderscheiden zijn. Een speciale bril, motion controllers en 

Windows 10 vormen de brug tussen beide werelden. 

Perfecte mix tussen fysiek en digitaal

Een see-through display maakt het mogelijk om digitale 

objecten in de fysieke wereld weer te geven. De gebruiker 

ziet de echte wereld om hem heen, aangevuld met digitale 

objecten zoals hologrammen. Een voorbeeld hiervan is een 

3D-model van een auto, dat ronddraait op een fysiek plateau 

in een echte ontwerpstudio. Designers kunnen om het model 

heen lopen en aanpassingen doen aan het ontwerp. 

Een virtuele wereld zonder grenzen  

Een opaque display creëert een zogenaamde immersive 

experience. Concreet betekent dit dat je je eigen virtuele 

huis creëert, waarin je apps, video’s, games en hologrammen 

kunt gebruiken. Je bent hierbij niet gebonden aan fysieke 

obstakels in de echte wereld, zoals muren; dankzij een 

soort teleportatiefunctie binnen de software ontstaat 

een eindeloze ruimte, die volledig kan worden benut. 

Naast applicaties kun je via Microsoft Cortana in realtime 

informatie opvragen over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld 

over de Mont Blanc die zich in je virtuele achtertuin bevindt. 

Naast Paul McCartney op het podium staan? Geen probleem. 

Ook daar is al een app voor. 

Oneindige zakelijke mogelijkheden

De hoeveelheid nieuwe mogelijkheden die mixed reality de 

zakelijke gebruiker biedt is vrijwel eindeloos. Architecten 

kunnen via mixed reality virtuele lagen toevoegen aan 

3D-projecties om zo het design te perfectioneren. Door 

het gebruik van avatars kunnen real-life meetings worden 

gesimuleerd met mensen die zich aan de andere kant 

van de wereld bevinden. Bovendien biedt mixed reality 

enorm veel mogelijkheden op het gebied van trainingen en 

demonstraties. Dat klinkt allemaal bijzonder futuristisch, 

maar deze toekomst is veel dichterbij dan je misschien 

denkt. 

Revolutionaire technologie leidt tot ongekende mogelijkheden 

“De verwachting is dat mixed
reality een ware game changer

zal worden.”

“Mixed reality biedt enorm veel 
mogelijkheden op het gebied van 

trainingen en demonstraties.’’

Altijd bereikbaar zoals u dat wilt, tegen een vaste lage prijs. Met Telfort Zakelijk 

Hosted Telefonie belt u via internet en gebruikt u een eigen flexibele telefoon-

centrale in de cloud. Uw telefooncentrale is altijd up-to-date en gemakkelijk aan 

te passen. Veranderen uw wensen of het aantal medewerkers, dan verandert 

de centrale met u mee. Via een handige app zijn al uw instellingen gemakkelijk 

te beheren. 

Supervoordelig bellen  
via internet met uw  
centrale in de cloud

Beste relatie,

De telecombranche is door de jaren heen veel veranderd. Door technologische ontwikkelingen 
beweegt ook telecom steeds meer richting de cloud. Vaste telefooncentrales verliezen terrein 
ten opzichte van hosted oplossingen. Het traditionele ISDN-netwerk zal uiteindelijk zelfs 
helemaal verdwijnen, waardoor alle telefoonverkeer via het internet zal verlopen. 

Voordelen van digitalisering
Door deze digitaliseringsslag voeren wij ook steeds vaker gesprekken met onze klanten over 
ICT-, clouddiensten en zakelijke applicaties. Allemaal met als doel om organisaties efficiënter 
en productiever te maken. 

Nieuw in het portfolio zijn Internet of Things (IoT)-oplossingen. Het IoT verbindt apparaten 
en machines met elkaar via sensoren. Apparaten kunnen hierdoor informatie uitwisselen met 
fabrikanten en onderhoudsmonteurs. Het stelt hen in staat apparaten op afstand te beheren en 
te monitoren. Dit biedt vele voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, efficiency en 
track & tracing. Onderhoud kan zo bijvoorbeeld slimmer worden ingepland, wat resulteert in 
een efficiënter dienstverlening. 

De laatste trends
In het magazine gaan we dieper in op trends en ontwikkelingen op het gebied van telecom 
en ICT. Het geeft u een goed beeld van de kansen die innovatieve technologie en diensten 
uw organisatie kunnen bieden. Daarnaast informeren we u over veilig mobiel werken en 
veranderende datawetgeving. Vanaf mei 2018 geldt de nieuwe Europese wetgeving GDPR, 
die de regels voor databeveiliging en privacy nog strakker maken. 

Nieuw: Besparen op energie
Wij blijven trends en marktontwikkelingen continu volgen, zodat wij altijd vakkundig advies 
en een passende oplossing kunnen bieden. Dit heeft er mede toe geleid dat wij ons 
portfolio hebben uitgebreid. Sinds kort profiteert u bij ons ook van het beste aanbod in 
energiecontracten. Uiteraard werken wij hiervoor alleen samen met A-leveranciers. 

Beste condities 
MCT is onderdeel van de Telecombinatie Business centers. Hierdoor bent u verzekerd van 
de beste voorwaarden op het gebied van connectiviteit en mobiliteit. In de Telecombinatie 
Business centers staan maatwerk, advies en service centraal. We zorgen ervoor dat u 
maximaal voordeel behaalt uit technologie zoals vast-mobielintegratie, cloud-oplossingen en 
hosted telefonie.

Wij ontzorgen u volledig zodat u zich kunt richten op uw organisatie.

Hopelijk tot snel!

TELECOMBINATIE
MAGAZINE

Telecombinatie Business center MCT 
Kiotoweg 175
3047 BG Rotterdam

T:  +31(0)10 202 1608
E:  info@mct-center.nl
I:   www.mct-center.nl
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