
Accelerate together
Stappenplan voor duurzame groei

Stap voor stap naar  
cloudtransformatie



Samen herstellen, samen versnellen

Veel organisaties staan vandaag voor grote uitdagingen, maar ook voor grote kansen. 

De gezondheidscrisis heeft de bestaande orde dooreengeschud en iedereen is op 

zoek naar manieren om te herstellen, maar ook om te herdenken en te vernieuwen. 

Never waste a good crisis.

Technologie speelt in dat verhaal een sleutelrol. Door de juiste technologische keuzes 

te maken, springen organisaties flexibel om met uitdagingen als thuiswerken, online 

diensten leveren en communiceren met klanten, leveranciers en partners. 

Maar welke keuzes maken voor uw organisatie het verschil? Waar begint u? Hoe ga-

randeert u het snelle succes en de ROI van investeringen in technologie? 

Bij Savaco helpen we organisaties om nu snel en duurzaam te groeien. Door een 

scherpe analyse van behoeften, gebruik, doelen en technologie. Samen stellen we 

prioriteiten op en een pragmatisch, realistisch plan. Alleen zo kunnen we samen her-

stellen en samen versnellen.

 “Bij Savaco denken we op de lange termijn. Dat is nu ook meer dan ooit 

nodig. Technologie en innovatie kunnen een krachtige motor zijn voor snel 

herstel en duurzame groei, maar dat kan alleen met een doordachte aanpak, 

heldere prioriteiten en slimme keuzes.”

Stijn Vandebuerie – Marketing & Communications Manager Savaco



1. Vind structurele oplossingen  
voor uw mobiele medewerkers

Mobiel werken en thuiswerken is plots heel snel het nieuwe normaal geworden. In 

geen tijd werden woonkamers omgedoopt tot home-office en verliepen meetings 

vlotjes via conference calls. Toch zijn veel organisaties nu op zoek naar structurele 

oplossingen. Veiliger, betrouwbaarder en vooral beheersbaarder.

- Beperk shadow IT en workarounds

- Kies de juiste tools en applicaties voor uw gebruikers

- Centraliseer en vereenvoudig werkplekbeheer

- Voeg beveiliging toe op elke laag

- Stroomlijn digitale workflows en versterk samenwerkingSnelheid
Kies voor een infrastructuur die meegroeit met uw onderneming.

Wendbaarheid
Speel met de schaalvoordelen van cloud snel in op de veranderende markt.

Continuïteit
Vermijd downtime en trage apps met een optimaal beheer van uw resources.

Kostenefficiëntie
Vermijd grote kapitaalsinvesteringen met een operationeel kostenmodel.

Betere service
Ga voor hyperconnectiviteit en bied uw klanten 24/7 de beste service.

2. Bepaal de ideale omgeving  
voor elke workload 

Mobiel en flexibel werken is meer dan Microsoft Teams en Zoom. Uw mede-

werkers moeten ook met hun vertrouwde (legacy) applicaties kunnen werken. 

Data moet overal bereikbaar worden en voor elke workload moet de optimale 

omgeving gevonden worden. Dat kan de publieke cloud zijn, een private cloud, 

on-premises capaciteit of de combinatie: een hybride oplossing.

- Beperk dure, onbenutte capaciteit

- Zet in op meer schaalbaarheid

- Krijg de kosten van uw IT onder controle

- Creëer een betrouwbare back-upomgeving

- Vereenvoudig het beheer over verschillende platformen heen

Meteen aan de slag?

Hier zijn 10 tips om productiever te werken met 

Microsoft Teams.

Microsoft Teams is voor veel thuiswerkers dé tool 

bij uitstek om efficiënt samen te werken op afstand. 

Maar hoe richt u zo’n werkomgeving optimaal in? 

Hoe zorgt u dat iedereen mee is en dat jullie goed 

kunnen samenwerken?

Niet in de wolken met uw IT-omgeving?

De cloud is een blijver

Download ons eBook en scherp uw kennis aan 

over cloudtechnologie.

De cloud is een katalysator voor innovatie, 

maar cloudtechnologie zelf is ook constant in 

beweging. Wat zijn de nieuwste mogelijkheden 

nu? En wat brengt de toekomst?

Lees de 10 tips
Download ons eBook

Boek een cloud readiness quickscan

https://www.savaco.com/nl/nieuws/detail/10-tips-om-meer-uit-uw-dag-te-halen-met-microsoft-teams
https://www.savaco.com/nl/nieuws/detail/de-cloud-als-gamechanger-een-terug-en-vooruitblik
https://www.savaco.com/nl/ict-infrastructuur-oplossingen/hybrid-datacenter-cloud-solutions/is-uw-organisatie-klaar-voor-cloud


3. Versterk veiligheid en toegangsbeleid

Met meer mobiele gebruikers en meer devices staat u plots voor nieuwe 

uitdagingen. Hoe gaat u om met de wildgroei aan devices? Hoe controleert u 

laptops en tablets die zowel voor privé als professioneel gebruik dienen?

Als uw gebruikers gedecentraliseerd werken, moet ook uw beveiliging daarop 

inspelen. Vroeger was een firewall de hoeksteen van uw securitybeleid. Nu 

verschuift het naar access control en authenticatie.

- Pas consistente toegangspolicies toe, overal, voor iedereen

- Krijg inzicht in alle gebruikers en devices

- Monitor uw omgeving automatisch en detecteer risico’s snel

- Stel alerts in en pak bedreigingen proactief aan

- Breng toegankelijkheid en veiligheid perfect in balans

4. Maak uw IT-kosten transparanter,  
voorspelbaarder en flexibeler

Laat kosten geen rem op groei of innovatie worden. Het financieren van inves-

teringen in IT is nu voor veel organisaties een uitdaging. Maar innoveren hoeft 

niet gelijk te staan met zware upfront kosten die druk leggen op uw cashflow.  

Er bestaan flexibele oplossingen, ook voor on-premises. 

- Zet een technologische stap voorwaarts zonder zware investeringen

- Schakel over naar een pay-per-use model, ook voor on-premises

- Krijg meer vat op uw kosten en maak ze voorspelbaarder

- Maak meer budget vrij voor innovatie

- Analyseer wanneer outsourcen voordeliger wordt

Ontdek de mogelijkheden

Flexibele financiering voor uw datacenter?

Vandaag zijn de opties groter dan ooit. 

Flexibele afbetaling, eenvoudiger lifecycle management of zelfs pay-per-

use voor uw on-premises omgeving; het kan allemaal. Ook voor kmo’s.

Via partners als HPE kunnen we heel wat interessante modellen  

voorleggen, waarbij u meteen kunt genieten van de infrastructuur die 

u vooruithelpt, zonder de torenhoge investeringen.

Bescherm uw zwakste schakel

Lees hoe u het bewustzijn over cybercrime verhoogt 

en hoe u bouwt aan een menselijke firewall

Uw systemen en technologie kunt u patchen, updaten 

en beschermen, maar wat doet u met de mensen? 

Hoe beperkt u de kans op menselijke fouten? Creëer 

kennis en bewustzijn. En een cultuur van bijscholing.

Ontdek hier hoe

https://www.hpe.com/be/nl/services/finance-it-technology.html
https://www.savaco.com/nl/nieuws/detail/bescherm-de-zwakste-schakel-in-uw-it-security


5. Breng uw data in kaart en creëer er  
ook echt waarde mee 

Data is de toekomst en elke organisatie beschikt ook over steeds meer data, maar 

de stap om die om te zetten in concrete inzichten of tastbare meerwaarde is moeilijk. 

Hoe zorgt u dat u de juiste data capteert, dat u die veilig opslaat en snel kun opvra-

gen? Hoe combineert u data om tot inzichten te komen? En hoe zet u gericht data in 

om sneller en duurzamer te groeien?

- Breng in kaart welke data u hebt en breng structuur aan

- Creëer dashboards met real-time inzichten in uw businesscijfers

- Combineer bronnen en bouw innovatieve integraties

- Analyseer uw data snel & neem geïnformeerde beslissingen

- Laat u inspireren door nieuwe mogelijkheden

6. Bepaal de projecten & innovaties  
die uw toekomst veiligstellen. 

Wat is er nodig om in uw sector competitief te blijven? Welke technologie en innova-

ties zetten de toon en hoe werkt u daarnaartoe? Stap voor stap? Innoveren betekent 

keuzes maken, realistische plannen opstellen en de juiste expertise aantrekken.

- Bepaal welke technologie en innovaties voor u relevant zijn

- Bereken de verwachte ROI van elke innovatie

- Maak werk van data-, IoT- of automatiseringsprojecten

- Schakel een expert in die innovatie helpt versnellen

- Beperk operationeel werk en verschuif de focus van IT

Boek een data inspiration workshop

Wat kan u met uw data doen?

Een innovatief succesverhaal.
Oiltanking innoveerde waar het voor hen een verschil maakte: veiligheid.

Innoveren doet u doelgericht. Voor veel organisaties liggen de belang-

rijkste winsten in supply chain management, in operationele excellentie 

of zelfs in waste management. Wanneer u zoals Oiltanking een miljoen m3 

chemische stoffen beheert, dan zet u innovatie in voor veiligheid.

Lees het verhaal

Even naar de praktijk
Ontdek hier wat u concreet kunt realiseren met een 

innovatie als artificiële intelligentie.

AI is vandaag niet meer weg te denken uit ons leven. 

Van de navigatieapp in de auto tot de advertenties 

die u op sociale media te zien krijgt. Maar wat kan uw 

organisatie ermee doen? En hoe laag is de drempel? 

Ontdek de mogelijkheden

https://www.savaco.com/nl/business-productivity-oplossingen/data-insights-analytics/use-case-discovery/data-inspiration-workshop
https://www.savaco.com/nl/referenties/oiltanking-2
https://www.savaco.com/nl/nieuws/detail/artificiele-intelligentie-in-de-prakijk-wat-zijn-de-mogelijkheden


7. DIT: Do It Together  
Duurzame groei kan alleen als u the big picture niet uit het oog verliest. IT-beheer 

wordt complex en het opbouwen van partnerships kan ervoor zorgen dat u nergens 

achterop hoeft te hinken of vertraging oploopt. Vul uw eigen expertise aan waar nodig: 

voor innovatieve nieuwe projecten of voor operationeel werk. 

- Besteed niet-essentiële taken uit en leg de focus op de kern

- Bouw zelf nieuwe expertise op met training

- Versnel complexe, tijdrovende projecten met externe expertise

- Vertrouw op betrouwbare, professionele support 

- Zet in op lange-termijnrelaties voor continue innovatie en optimalisatie 

Accelerate together – Stap voor stap.
Hoe blijft u innovatief en competitief in deze uitdagende tijden? Door stap 

voor stap te bouwen, door scherpe analyses, onderbouwde keuzes en een 

pragmatische aanpak. 

Bij Savaco helpen we organisaties om technologische kansen te grijpen,  

kostenefficiënter te worden, gericht te innoveren en sneller & flexibeler te  

worden. Steeds met oog voor gebruikers, behoeften, budgetten en  

ambitieuze doelstellingen.

Savaco nv  I  Beneluxpark 19, 8500 Kortrijk - België

+32 56 26 03 61

info@savaco.com

Zet de eerste stap

Ontdek ze hier

Meer over Savaco consultancy

Klaar om een versnelling 

hoger te schakelen?

Samen voor eenvoudig beheer.
Ontdek hier 4 handige tools waarmee u meteen zelf uw IT-beheer vereenvoudigt.

We helpen u graag met advies en ondersteuning waar nodig. Maar we 

helpen uw team even graag om zelf de touwtjes stevig in handen te houden. 

Met deze 4 tools wordt hun leven een pak gemakkelijker.

Op zoek naar een gids of inspirator?

https://www.savaco.com/nl/aarzel-niet-om-ons-te-contacteren
https://www.savaco.com/nl/nieuws/detail/4-tools-die-het-de-it-afdeling-makkelijker-maken
https://www.savaco.com/nl/samen-uw-bedrijfsdoelstellingen-bereiken/digitale-transformatie-wat-is-uw-volgende-zet

