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BEDRIJFSSOFTWARE 
IN DE CLOUD OF OP

EIGEN SERVERS?

Een whitepaper over de verschillen tussen SaaS, Cloud en On Premises.



Vroeger stond alle software die gebruikt werd in een organisatie geïnstalleerd op lokale 

computers. Er was één eigen server, die stond in de bezemkast tussen de koffievoorraad en 

schoonmaakspullen. Herman van ICT was de enige in het bedrijf die de techniek begreep, 

dus was hij verantwoordelijk voor installatie, onderhoud en updates. Herkenbaar? Voor veel 

bedrijven is dit nog steeds de huidige situatie.

Ondanks de explosieve groei van bedrijfssoftware in de cloud blijven sommige organisaties 

twijfels houden bij deze vorm van software. Twijfels die vrijwel altijd gebaseerd zijn op angst 

- om geen controle meer te hebben, om de beveiliging over te laten aan een ander, of om 

geen direct contact met de leverancier meer te hebben. Twijfels die niet per se nodig zijn. 

Onbekend maakt onbemind, en dat geldt zeker voor bedrijfssoftware in de cloud!

In ons privéleven vertrouwen we bijna volledig 

op applicaties die in de cloud draaien. 

Waarom blijven bedrijven dan achterlopen?
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http://www.ictberichten.nl/bedrijven-zonder-cloud-applicaties-raken-achterop-concurrentie


WAT ZIJN PRECIES 
DE VERSCHILLEN?

Cloud Software Software as a ServiceOn Premises

On Premises is de Engelse term voor het 

beheren van ICT op uw eigen locatie. 

Daaronder vallen computers, servers, 

database, netwerkcomponenten, 

besturingssystemen en andere software. 

Uw bedrijf draagt de volledige 

verantwoordelijkheid en investering in 

tijd en kosten.

Bij cloud software wordt de software die 

u gebruikt via de cloud (het internet) als 

dienst aan u geleverd. Het gaat 

uitsluitend om het gebruik van de 

software; na installatie bent u zelf 

verantwoordelijk voor eventuele 

aanpassingen, opslag, back-ups en 

dergelijke.

SaaS oplossingen zijn een optelsom van 

cloud software (functionaliteit), storage 

(data-opslag) en back-ups (veiligstellen 

van bedrijfsinformatie). Software as a 

Service wordt meestal aangeboden in 

abonnementsvorm met maandelijkse of 

jaarlijkse betalingen en bijbehorend 

Service Level Agreement.

De termen ‘cloud software’ en ‘Software 
as a Service’ worden in de praktijk vaak 
door elkaar gebruikt. In het kort is cloud 
software alleen het product en omvat 
Software as a Service daarnaast ook 

de gerelateerde ondersteuning.

De termen ‘cloud software’ en ‘Software as a 

Service’ worden in de praktijk vaak door 

elkaar gebruikt. In het kort is cloud software 

alleen het product en omvat Software as a 

Service daarnaast ook de gerelateerde 

ondersteuning.
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http://www.cloudinzicht.nl/kennisbank/veel-gestelde-vragen/wat-is-het-verschil-tussen-on-premise-en-private-cloud/
http://www.mkbservicedesk.nl/995/wat-service-level-agreement.htm


1. Toegankelijkheid

Bij On Premises hebben uw medewerkers enkel toegang tot de pro-

gramma’s als zij fysiek op de bedrijfslocatie aanwezig zijn en een 

computer gebruiken die is aangesloten op het interne netwerk. Account-

managers die bijvoorbeeld onderweg zijn, kunnen niet vanaf hun laptop 

bij klantgegevens. Met software in de cloud kunt u op elke locatie waar 

internettoegang is bij de informatie die u nodig heeft. Het maakt niet uit 

of u op kantoor werkt, of thuis, onderweg, bij de klant of zelfs uw 

vakantieadres. Ook externe partijen, zoals een boekhouder, kunnen 

gemakkelijk van afstand meekijken in de software. Cloud software biedt 

ten opzichte van On Premises dus grote voordelen qua toegankelijkheid 

en het delen van informatie met externe betrokkenen.

2. Onderhoud en updates

Hoe afhankelijk wilt u zijn van uw interne ICT afdeling? Een 

gewetensvraag wellicht, want ICT’ers zijn vaak mensen met 

veel kennis en ervaring binnen uw organisatie. Naast de fysieke 

ruimte die een On Premises systeem in beslag neemt, kan bij 

een storing of crash niemand verder werken totdat het is 

opgelost. Updates moeten telkens handmatig worden 

geïnstalleerd en 24-uurs monitoring is niet te doen. Bij Software 

as a Service zijn hosting, onderhoud en updates standaard 

inbegrepen. De softwareleverancier zorgt ervoor dat de servers 

continu in de gaten gehouden worden. Ook zijn er extra servers 

beschikbaar, zodat u en uw medewerkers zorgeloos kunnen 

doorwerken in het geval van een storing of tijdens het 

installeren van updates.

3. Veiligheid

Als u uw bedrijfssoftware host op de eigen locatie, dan draagt u 

ook zelf de verantwoordelijkheid voor beveiliging van de 

gegevens. Denk aan firewalls en regelmatige back-ups, maar 

bijvoorbeeld ook verzekeringen bij inbraak of brand. On 

Premises geeft vaak een gevoel van meer zekerheid dan 

werken via internet, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn. 

Omdat aanbieders van cloud software voor hun diensten 

afhankelijk zijn van een stabiele en veilige verbinding, doen ze 

er alles aan om de beste beveiliging te garanderen. Datacenters 

zijn er speciaal op ingericht om opgeslagen informatie te 

behoeden voor hackers, datalekken, DDoS-aanvallen / online 

skimming, virussen, brand, waterschade en andere risico’s.

VOORDELEN VAN SAAS 
T.O.V. ON PREMISES

De termen ‘cloud software’ en ‘Software as a 
Service’ worden in de praktijk vaak door elkaar 
gebruikt. In het kort is cloud software alleen het 

product en omvat Software as a Service 
daarnaast ook de gerelateerde ondersteuning.
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https://www.logic4.nl/nieuws/wasstraat-voor-ddos-aanvallen-op-webshops/
https://www.logic4.nl/nieuws/250-nederlandse-webshops-gehackt-logic4-shops-zijn-veilig/


4. Flexibiliteit en schaalbaarheid

Eén van de moeilijkste dingen als ondernemer is inschatten hoe uw 

organisatie zich in de komende jaren ontwikkelt. Hoe hard gaat u 

groeien? En hoe zorgt u ervoor dat er heel snel ingespeeld kan 

worden op nieuwe medewerkers, voldoende opslagruimte en extra 

processorkracht tijdens piekmomenten? Als u de systemen On 

Premises beheert, is het een flinke uitdaging en kostbaar om snel 

aanpassingen te doen bij veranderingen. Cloud oplossingen blinken 

uit in flexibiliteit en schaalbaarheid. Heeft u een extra gebruikers-

account nodig voor de software? Verwacht u een piek in orders 

tijdens de feestdagen? Of moeten er duizenden artikelen voor de 

zomercollectie toegevoegd worden? Eén telefoontje of e-mailtje naar 

uw softwareleverancier is voldoende om het diezelfde dag nog te 

regelen.

5. Kosten

Bij On Premises lijken de kosten aan de oppervlakte misschien lager, 

maar vergeet niet dat er naast de aanschaf van de software ook nog 

kosten bijkomen voor hardware, afschrijving, systeembeheer, 

onderhoud, support, doorontwikkeling en randvoorwaarden zoals de 

serverruimte, koeling, elektra, beveiliging, etc. Om nog maar te 

zwijgen over de aanschaf van extra modules. Deze ‘onder water’ 

aanwezige kosten tellen op tot veel hogere bedragen dan u aanvanke-

lijk zou verwachten.

Software as a Service bestaat bijna volledig uit (maandelijkse) 

licenties. Natuurlijk komen er initiële kosten bij voor inrichting en 

training, maar overige posten rondom software, hosting en storage 

zijn allemaal inbegrepen in het maandbedrag. De kosten van een 

SaaS oplossing zijn heel transparant, u weet dus precies waar u aan 

toe bent.

On Premises Software as a Service
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Doorlopende kosten

- Bugfixes, patches en upgrades

- Downtime

- Performance bijstellen

- Maatwerk herschrijven

- Integraties herschrijven

- Afhankelijke applicaties upgraden

- Doorlopende belasting van ICT

- Onderhouden/upgraden hardware

- Onderhouden/upgraden Netwerk

- Onderhouden/upgraden Beveiliging

- Onderhouden/upgraden Database

Doorlopende kosten

- Abonnementskosten



DE CLOUD IS NIET 
TE STOPPEN

Samengevat, de vooroordelen en twijfels die bestaan over cloud software zijn grotendeels 

ongegrond. Cloud software – met name als het samen met hosting en storage onderdeel is 

van een SaaS oplossing - brengt juist grote voordelen met zich mee. Toegankelijkheid, 

flexibiliteit, veiligheid, transparantie en ontzorging zijn de belangrijkste. Niet verwonderlijk 

dus dat een groeiend aantal bedrijven overstapt van hun eigen server naar de cloud. In 2012 

draaide het ERP pakket bij meer dan de helft van de organisaties on premises. In 2016 

maakte al 28% van de Nederlandse bedrijven gebruik van clouddiensten en -applicaties. 

Deze ontwikkeling zal zich steeds verder doorzetten.

http://www.ictberichten.nl/erp-wordt-steeds-vaker-uitbesteed
https://www.emerce.nl/achtergrond/cijfers-tien-jaar-cloud-in-nederland


COMMERCE 
WITH A SMILE

Maak kennis met de krachtige Software as a Service die alles rondom webshop, kassa, product-

informatie, voorraadbeheer, logistiek, financiën en administratie combineert in één systeem. 

Logic4 ontwikkelt en implementeert al ruim 19 jaar innovatieve software voor middelgrote tot 

grote handelsorganisaties die de combinatie zoeken van B2B en B2C. Als ervaren en flexibele 

speler helpen we ondernemers en hun medewerkers om meer overzicht te creëren, efficiënter te 

werken en veel tijd te besparen. Meer weten? Bekijk alle productinfo en referenties op onze 

website.
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