
Een future-proof netwerk  
met Network-as-a-Service: 
uitdagingen, oplossingen & stappenplan



Hoe manage ik de kloof tussen mijn bedrijfs-
doelstellingen en IT-budget? Hoe zorg ik voor een 
snelle en betrouwbare netwerkconnectiviteit voor 
mijn werknemers? Het zijn maar enkele vragen 
waarmee organisaties vandaag worstelen.  
Om tegemoet te komen aan onze snel veranderende 
digitale maatschappij heeft u een netwerk nodig 
dat meegroeit met uw ambities. Want waarom zou 
u vandaag investeren in capaciteit die u morgen 
misschien pas nodig hebt? Of waarom zou u betalen 
voor diensten die u op dit moment niet gebruikt? 
Een hedendaags netwerk biedt via schaalbaarheid 
en pay-per-use formules ruimte voor de toekomst. 
Organisaties die serieus werk willen maken van 
hun digitale toekomst doen er dus goed aan hun 
netwerkomgeving te transformeren en gebruik te 
maken van een oplossing als Network-as-a-Service 
(NaaS). 

Waarom? Dat ontdekt u in deze guide. 

Kom meer te weten over de grootste 
uitdagingen van vandaag voor uw organisatie, 
hoe u deze kunt aanpakken én de eerste 
stappen kunt zetten naar een next-gen 
netwerk. 

BOOST DE PRODUCTIVITEIT 
VAN UW REMOTE WORKERS, 
MAAK TIJD VOOR 
INNOVATIE & VERMINDER 
OPERATIONELE KOSTEN



UITDAGING 1
REMOTE WORK

Remote work is vandaag de dag goed 
ingeburgerd in onze samenleving. Daarover 
bestaat geen twijfel. Het staat dan ook als een 
paal boven water dat de coronacrisis tal van 
organisaties de mogelijkheid heeft geboden 
om hun manier van werken opnieuw uit te 
vinden. Toch loopt de combinatie van werken 
op kantoor en remote work (thuis of op locatie) 
niet altijd van een leien dakje. Dit zijn de meest 
voorkomende problemen bij remote workers: 

Connectiviteit

Altijd, vanop elk device en overal (thuis, 
onderweg of op kantoor) hebben uw 
werknemers toegang nodig tot de juiste 
data en applicaties. Wanneer dat niet zo is, 
kan dat voor frustraties zorgen. Anno 2022 
moeten uw werknemers voor de volle 100% 
kunnen vertrouwen op hun netwerkverbinding. 
Naadloze connectiviteit is écht een 
basisbehoefte geworden. 

Productiviteit

Remote werken is goed voor de productiviteit. 
Tenminste als uw werknemers beschikken 
over de benodigde technologie en middelen 
om hun werk goed te doen. We hebben 
het bijvoorbeeld over een veilige stabiele 
internetverbinding, een goed afgesteld device, 
een ergonomische werkplek, … 

Veiligheid 

Eindgebruikers willen meer mogelijkheden, 
maar hebben geen oog voor de kosten, laat 
staan voor de securityaspecten. Daarom is het 
belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen 
te nemen en veilig remote werken onder de 
aandacht te brengen bij uw werknemers.



UITDAGING 2

TIJD MAKEN VOOR STRATEGISCHE 
INNOVATIE

Uw IT-team is vandaag vooral bezig met het 
blussen van brandjes. IT functioneert meer en 
meer als digitale brandweer en komt daardoor 
niet toe aan strategische innovatie. Een 
werknemer die per ongeluk malware installeert, 
een applicatie die niet werkt en ga zo maar door. 
Daar komt nog bij dat uw IT’ers dag in, dag uit 
bezig zijn met het beheer van de IT-omgeving. Zo 
blijft er geen tijd over voor wat er écht toe doet: 
innovatie. Nochtans cruciaal voor uw business 
in deze snel veranderende en gedigitaliseerde 
tijden. 

UITDAGING 3

KLEIN BUDGET, GROTE WENSEN

Digitalisering is essentieel voor de goede werking 
van een bedrijf. Toch blijven IT-budgetten vaak 
te klein of wordt er snel aan gemorreld als er 
besparingen moeten worden doorgevoerd, 
waardoor IT-projecten falen. 

UITDAGING 4

HOGE NETWERKBELASTING 
OPVANGEN

De belasting op uw netwerk groeit immens. De tal 
van nieuw te implementeren devices, systemen, 
tools en applicaties nemen heel wat capaciteit in 
beslag en zijn tegelijk cruciaal voor een vlekkeloze 
bedrijfsvoering. Daarnaast moet u er ook voor 
zorgen dat uw netwerkcapaciteit breed genoeg 
is om ook uw medewerkers vanop kantoor, thuis 
of op locatie ongestoord te laten werken. Ook de 
schaalbaarheid van uw netwerk wordt steeds 
belangrijker en vormt een cruciale schakel in het 
versterken van uw concurrentiepositie. 

UITDAGING 5

KENNISKLOOF OVERBRUGGEN 

Omdat er steeds meer verwacht wordt van 
uw netwerk, stijgt ook de complexiteit van het 
beheer. Die evolutie vraagt om specifieke kennis. 
En die kennis is schaars en vraagt heel wat tijd 
om onder de knie te krijgen. Bovendien is het ook 
tijd die moet gedeeld worden met operationele 
taken. Bijgevolg worden de nodige updates en 
security patches niet altijd op tijd doorgevoerd. 
Een gevaarlijke ontwikkeling in tijden van stijgende 
cyberdreigingen. 



LAAT UW NETWERK 
VOOR U WERKEN MET 
NETWORK-AS-A-SERVICE 
Wilt u altijd beschikken over een team van 
externe specialisten, die 24 uur per dag en 7 
dagen per week de continuïteit en veiligheid van 
uw netwerk waarborgen? Meer tijd vrijmaken 
voor innovatie? En genieten van meer flexibiliteit 
en lagere beheerkosten? Ontdek Network-as-a-
Service. 

87% van de bedrijven ziet 
NaaS als een serieus te 
overwegen optie. 

71% van de bedrijven denkt 
dat NaaS hen kan 
helpen operationele 
kosten te verminderen.

78% van de bedrijven geeft aan dat 
24/7 toegang tot een helpdesk 
een belangrijke reden is voor 
hun interesse in NaaS.

61% van de bedrijven verwacht 
dat NaaS meer tijd vrijmaakt 
voor innovatie en strategische 
initiatieven.

*Alle cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van Aruba (januari 2022). Lees hier het volledige rapport.

• Onze helpdesk is 24/7 beschikbaar 
met advies en begeleiding

• Wij begrijpen uw uitdagingen en 
ambities

• Met onze vaardigheden en services 
streven we naar klantentevredenheid

• Geen investering in materiaal

• Switch van CAPEX naar OPEX

ONZE BELOFTES? 

WAT HOUDT NETWORK-AS-A- 
SERVICE OF NAAS EXACT IN? 

Network-as-a-Service is de totale ontzorging 
van de netwerkinfrastructuur en het 
netwerkbeheer tegen vaste, schaalbare kosten 
per maand. Door te zorgen voor de juiste 
netwerk- en beveiligingscomponenten, het 
uitvoeren van updates, 24/7 monitoring en 
lifecyclemanagement uit te besteden, biedt 
het netwerk altijd de juiste basis om de ambitie 
van uw organisatie te kunnen realiseren. En het 
beste van al? U betaalt daarbij alleen voor de 
componenten die u daadwerkelijk afneemt. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR UW 
BUSINESS? 

Met NaaS bevrijden wij uw IT-team van de 
dagelijkse sleur die bij netwerkbeheer komt kijken. 
Zo zorgen wij voor:  

• het dagelijks onderhoud, 
• wij beveiligen uw netwerk 
• naarmate u wilt groeien, bieden wij u 

aanvullende diensten. 

Zo heeft uw IT-team opnieuw tijd voor 
strategische innovatie.

Omdat we uw netwerk van dichtbij monitoren, 
zijn we ook te allen tijde op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en kunnen we snel ingrijpen bij 
eventuele problemen. 

Onze Aruba Expert gecertifeerde engineers 
worden continu getraind en staan in 
rechtstreekse verbinding met de hoogst 
getrainde engineers bij Aruba. 
En daar blijft het niet bij, want ook uw remote 
workers profiteren van de voordelen van NaaS. 
Ze kunnen namelijk vertrouwen op een robuust 
en veilig netwerk, wat de productiviteit alleen 
maar ten goede komt. 

Bovendien betaalt u enkel voor wat u verbruikt, 
waardoor u niet af te rekenen krijgt met 
onvoorziene kosten en u geen grote som in 
één keer hoeft te besteden. 

https://www.arubanetworks.com/en-gb/solutions/naas/#naas


• 24/7 monitoring van de IT-omgeving

• Proactief ingrijpen bij problemen

• Aruba certified engineers

• Vaste, schaalbare kosten per maand

• Ontzorgen van het IT-team

• Een schaalbaar, betrouwbaar en 
veilig netwerk

DE VOORDELEN VAN NETWORK- 
AS-A-SERVICE VOOR UW BUSINESS

1. Kennismaking

Tijdens een eerste kennismaking luisteren we naar 
u en proberen we uw IT-problemen te begrijpen. 
De eerste stap naar de modernisering van uw IT-
omgeving bestaat eruit een goed beeld te krijgen 
van uw IT-tekortkomingen. 

2. As-is situatie in kaart brengen

Met een uitgebreide scan van uw huidige 
netwerk brengen we de grootste uitdagingen en 
doelstellingen in kaart. Vervolgens wordt er een 
roadmap opgesteld en kijken we welke access 
points behouden kunnen worden en welke door 
ons herberekend moeten worden.

IN 5 EENVOUDIGE 
STAPPEN NAAR UW 
NEXT-GEN NETWERK MET 
NETWORK-AS-A-SERVICE

3. Installatie van hardware

In samenspraak met u installeren we de 
nieuwe hardware, afhankelijk van uw wensen 
gefaseerd of na de kantooruren. Als uit de scan 
bleek dat er nieuwe access points moeten 
komen, dan worden deze geplaatst samen met 
de bekabeling.

4. Configuratie

Een correcte, gebruiksvriendelijke configuratie 
bepaalt het succes van uw netwerk. Onze 
experts hebben een ruime ervaring en brede 
expertise. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken 
om de tevredenheid van uw eindgebruikers en 
de continuïteit van de bedrijfsvoering.

5. Helpdesk
Onze helpdesk staat 24/7 voor u klaar. Wij staan 
in voor de ontzorging van uw netwerk zodat u 
opnieuw tijd kan maken voor wat er écht toe 
doet: strategische innovatie. 



LET’S TALK!

Neem vandaag nog contact op met onze experts 
om de voordelen van Network-as-a-Service voor  
uw bedrijf te ontdekken. Wij begeleiden u graag bij  
de veranderingen en uitdagingen van de huidige 
digitale wereld. 

Uw netwerk voor u laten 
werken met Network-as-
a-Service?

Inetum-Realdolmen
A. Vaucampslaan 42 
1654 Huizingen, Belgium 
+32 2 801 55 55 
www.inetum-realdolmen.world
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