Waarmee moet jouw gemeente of
overheidsinstelling rekening houden
bij een digitale transformatie?

Een checklist voor IT-managers
Steeds meer organisaties ondergaan een digitale transformatie. Ook gemeenten
en overheden willen op deze trein springen, maar het zijn de IT-managers die het
werk zullen moeten doen. Na de digitale transformatie zullen bepaalde standaard
taken eenvoudiger zijn of geheel geautomatiseerd. Bovendien is er meer tijd over
voor innovatie. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar waar moet je rekening mee
houden als je de overstap wilt maken? Dat lees je in deze checklist.

Het is belangrijk om te weten welke eisen er
aan jouw data worden gesteld op het vlak
van privacy, security en compliance. Zo
zorg je ervoor dat je voldoet aan de AVG.

Wat is digitale transformatie?

tijd vrijkomt voor innovatie, of wil je besparen op

Digitale transformatie is in essentie het transfor-

kosten? Breng de verlangens en verwachtingen

meren van een organisatie, waarbij het personeel

van de organisatie in kaart, zodat je een welover-

en de mogelijkheden van nieuwe technologie

wogen keuze voor de oplossing kunt maken.

optimaal worden ingezet om bedrijfsprocessen
en informatiebeheer te verbeteren.

#2: Beveiliging
Bij de keuze voor een oplossing moet je ook de

7 checks: Waarmee moet je rekening
houden?

security en compliance eisen meenemen. Breng

Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie klaar

van jouw organisatie in kaart. Om te voldoen aan

is voor een digitale transformatie moet je een

de Algemene Verordening Gegevensbescherming

aantal dingen in kaart brengen. Het inventari-

(AVG) mag privacygevoelige data niet de EU

seren van de wensen en eisen voor de oplossing,

verlaten, maar soms liggen de eisen nog hoger

beveiligingsmogelijkheden, service level, business

en mag je data alleen opslaan in Nederland. Het

applicaties, opslagcapaciteit en randapparatuur

is daarom belangrijk om te weten welke eisen er

helpen je om de juiste keuze te maken voor een

aan jouw data worden gesteld. In beide gevallen

oplossing en cloud service leverancier.

kun je in ieder geval geen gebruik maken van

ook hiervoor de verwachtingen en verlangens

een cloudplatform met servers in de Verenigde

#1: De juiste oplossing kiezen

Staten. Houd hier dus rekening mee.

De eerste stap is het kiezen van de juiste oplossing. Deze moet namelijk genoeg mogelijkheden

#3: Service level

bieden en voldoen aan de security en compliance

Wanneer je jouw organisatie klaarmaakt voor

eisen van jouw organisatie. Daarnaast moet je je

een digitale transformatie, moet je duidelijk heb-

afvragen hoeveel mensen gebruik gaan maken

ben waar de behoefte ligt. Hoeveel service, on-

van de oplossing, wat het uiteindelijke doel is en

derhoud en ondersteuning verwacht je dat de

welke voordelen het moet opleveren. Wil je bij-

cloud service provider biedt? Welke snelheid en

voorbeeld dat het on- en offboarden van nieuwe

responsetijd heb je nodig? En wil je ook onder-

werknemers eenvoudiger wordt waardoor meer

steuning aanbieden aan eindgebruikers? Dit en

meer kun je met de cloudleverancier overleggen

rende kosten en baten afwegen. Daarnaast is

in een Service Level Agreement (SLA), ook voor-

het belangrijk om een back-up te maken van je

dat je de definitieve keuze maakt. Zo weten beide

data. Hoe wil je dat doen en hoe kun je de data

partijen bij een akkoord op de SLA wat er van ze

terugkrijgen in het geval van een cyberaanval?

verwacht wordt en waar ze op kunnen rekenen.

Allemaal goede vragen om te bespreken met de
leverancier van de nieuwe oplossing.

#4: Business applicaties
Daarna is het aan jou om te inventariseren welke

#6: Randapparatuur

software of applicaties je wilt gebruiken. Je kan

De randapparatuur die je nu hebt staan, zoals

denken aan Microsoft Office en Google Chrome,

printers, scanners, multifunctionals, labelprinters

maar ook aan applicaties voor het financiële

of barcode scanners, moeten kunnen samen-

aspect van je organisatie. Ga na of er op dit mo-

werken met de cloudoplossing en daarom geïn-

ment (legacy) applicaties worden gebruikt in de

ventariseerd worden. De nieuwe manier van

organisatie die je wilt meenemen naar de nieuwe

werken vraagt om de bruikbaarheid van deze

werkplek. Niet alle cloud service providers bie-

hardware, ongeacht waar er gewerkt wordt. Is

den de mogelijkheid deze te blijven gebruiken in

jouw huidige randapparatuur geschikt, of moet

de cloud, waardoor je een vervangende appli-

er voor een optimale werking van de moderne

catie zult moeten zoeken. Neem dit ook mee in

werkplek nieuwe hardware aangeschaft worden?

je overweging voor een cloud service provider.

Neem dit mee in je kostenplaatje.

#5: Opslagcapaciteit en back-up

#7: Cloud service provider

Gemeenten en overheden beschikken over veel

Wanneer je alle vorige checks hebt doorlopen,

data. Deze zal na een digitale transformatie

alle benodigde gegevens in kaart hebt gebracht

(grotendeels) in de cloud worden opgeslagen.

en je de verwachtingen en verlangens van de

Hoeveel opslagcapaciteit heb je nu? Bedenk of

organisatie onder de loep hebt genomen, is het

dit voor nu en in nabije toekomst genoeg is, of

tijd om een offerte aan te vragen. Neem bij je

dat je juist meer of minder nodig hebt. De cloud

keuze voor de uiteindelijke cloud service provi-

biedt de mogelijkheid om gemakkelijk opslag-

der ook schaalgrootte, certificeringen, het port-

capaciteit (en resources) op- en af te schalen.

folio, ervaring met transities, bedrijfsvoering en

Wanneer je zicht hebt op hoeveel je de komende

transparantie en beveiligingsstandaarden mee.

jaren denkt nodig te hebben, kun je de bijbeho-

Bij digitale transformatie worden het personeel en de
mogelijkheden van technologie optimaal ingezet om
bedrijfsprocessen en informatiebeheer te verbeteren.

De voordelen van Eshgro
Eshgro is een cloud service provider die organisaties begeleidt in hun digitale transformatie
naar een toekomstbestendige werkplek. Onze
dienstverlening draait niet om technologie,
maar om het creëren van waarde en klanttevredenheid. Hierbij stellen wij veiligheid, flexibiliteit en transparantie voorop en zien we IT
als een middel om groei te realiseren.
Met slimme software kun je meer resultaat behalen. Daarom creëert Eshgro oplossingen die
organisaties meetbaar sneller, eenvoudiger
en veiliger laten (samen)werken in de cloud.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat Eshgro in de digitale transformatie van jouw organisatie
kan betekenen? Bel ons dan gerust op +31 (0) 485 47 61 93 of stuur een mail
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naar sales@eshgro.nl. Wij helpen je graag verder met een persoonlijk advies.
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