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De opkomst van ‘user  centric’ IT-oplossingen
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jaar. Langer zou het niet duren om ICT te 
doen omslaan van de technische branche 
naar facility management. Een periode van 

vele veranderingen maar soms ook met 
randschade. Langzaamaan veranderde het statuut 
van de IT-manager, die soms zelfs verheerlijkt 
werd. IT-managers moeten tegenwoordig geen 
technici meer zijn, maar analisten die mee kunnen 
in de bedrijfswereld. Hun rol bestaat er niet meer 
in om een technologisch uitstalraam te creëren en 
een computernetwerk draaiende te houden, maar 
om diensten te verlenen aan gebruikers die 
resultaatgaranties, 24/24 gebruik en een precieze 
SLA’s eisen. IT is geen burcht in handen van enkele 
leenheren meer, maar staat voortaan slaafs ten 
dienste van zijn bewoners. 

BYOD, een rijzende trend 
Bring Your Own Device (BYOD) staat symbool 
voor de nieuwe dictatuur van de IT-gebruiker. 
Werknemers dicteren nu hun eigen wet en eisen 
mobiele toestellen, tablets en smartphones van 
allerlei merken. Allen willen ze hun eigen 
informatica- en telecomproducten hebben. Maar 
waarom heeft de IT-afdeling zich niet verzet tegen 
deze anarchistische beweging? Omdat de grote 
baas van het bedrijf zelf de weg bereid heeft toen 
hij met zijn nieuwe iPad zijn opwachting maakte 
bij de IT-manager. Het kwaad was geschied en er 
was geen weg meer terug.

Deze kakofonie van besturingssystemen en 
merken ging bovendien gepaard met een 
beveiligingsprobleem. Door een polymorfe infra-
structuur als deze te creëren, te implementeren en 
te ondersteunen, werden bedrijven met een 
nieuwe uitdaging geconfronteerd, namelijk 
talenten aanwerven die alles konden beheren, wat 
niet zo gemakkelijk bleek te zijn. En zo kwam 
men op het idee om IT te outsourcen. De financiële 
diensten waren opgetogen en de functie van 
IT-directeur werd gedevaloriseerd ten voordele 
van een CIO die door zijn zetel in de onder-
nemingsraad meer betrokken was bij de bedrijfs-
strategie.

iCT: leasen, kopen of verbruiken?
Tot voor kort kochten of leaseden IT-afdelingen 
hun materiaal. Dertig jaar lang werd 
IT-infrastructuur beschouwd als een investering 
die aan het einde van het contract afgestraft werd 
door een restwaarde. Een boekhoudkundige 
situatie die iedereen geruststelde, te beginnen bij 
de financiële instellingen die leningen toestonden 
met de waarde van de gekochte goederen als 
waarborg. 

In 2005 werd dit hoofdstuk afgesloten met de 
komst van ‘IT as a service’, waarvan de rekenkracht 
verhuurd werd op verzoek en op maandbasis. In 
dit cloudmodel verdween dan ook de aankoop 
van infrastructuur (servers, harde schijven,...), wat 
de sterk gedaalde verkoopcijfers van de afgelopen 
maanden verklaart. In het licht van de crisis 
denken bedrijven niet meer in termen van opex 
(operational expenditure) en willen ze enkel nog 
een factuur toegestuurd krijgen voor hun 
werkelijke verbruik. Met de mogelijkheid om hun 
behoeften te verkleinen als dat nodig zou zijn. Om 
dit gedaan te krijgen, is er maar één middel: 
meerdere klanten op eenzelfde platform samen-
brengen. Dat is het principe van de cloud. 
De wederverkopers van deze oplossingen in de 
cloud worden echter vaak geconfronteerd met de 
argwaan van de banken die niet langer hardware 
maar virtuele werelden moeten financieren. Wat 
voor sommige VAR’s (Value Added Resellers) een 
stimulans is om hun eigen financiële dienst op te 
richten.

Software as a Service
Want de trend is gelanceerd: een backoffice is niet 
meer interessant voor bedrijven die hun ‘managed 
services’ voortaan toevertrouwen aan specialisten 
op afstand. Met als kers op de taart de mogelijkheid 
om een IT-provider voortaan snel te vervangen 
door een andere wanneer de situatie dat recht-
vaardigt. Een scenario dat tien jaar geleden nog 
ondenkbaar was. En net als de infrastructuur gaan 
ook de applicaties de virtuele toer op. 
Boekhoudingsprogramma’s en kantoorsoftware-

Desk sharing, telewerken, het gebruik van mobiele toestellen in ondernemingen, allemaal 

zijn ze ontstaan uit technologieën die eind vorige eeuw nog zo goed als onbekend waren. 

Wifi, VoIP-telefonie, virtuele informatica en IT in de cloud, werden de sleutelbegrippen van 

een technologische revolutie die nog altijd aan de gang is. En dat is waarschijnlijk nog 

maar het begin.
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pakketten zoals Office 365, Dropbox, Evernote, 
Google Apps en Salesforce palmen het internet in 
waar ze op elk moment vanaf een willekeurige 
terminal opgeroepen kunnen worden, terwijl het 
risico om gegevens te verliezen, beperkt wordt 
door ze constant op te slaan op afgelegen harde 
schijven. Ten slotte brengt de cloud het delen van 

  Historiek van het mainframe naar de virtuele werkplek   

1970 >  IT wordt gecentraliseerd via mainframes. Deze dinosaurussen verdwenen aan het einde van de 

 20e eeuw wegens te duur.

1985 >  Eerste inspanningen om de evolutieve ‘midrange’ departementale computers (IBM 36, AS400, 

 DEC Vax) kleiner te maken. IT voor beroepsdoeleinden wordt algemeen toegankelijk en   

 gedecentraliseerd. De systemen zijn erg betrouwbaar en blijven in eigendom.

1990 > Klant/server-IT voert de pc in alle kantoren in, wat gepaard gaat met een grote instabiliteit van de  

 IT-systemen. Maar de IT is gebaseerd op normen en het internetprotocol TCP/IP. Voor het eerst   

 wordt IT goedkoop. 

2000 > ‘Virtualisering’ als reactie op de complexiteit van klant/server-omgevingen. Software van het type  

 VMware maakt het mogelijk om meerdere virtuele computers te simuleren op één fysiek toestel,   

 waardoor er een einde gemaakt wordt aan de conflicten tussen hardware en software. 

2010 > IT in de cloud vindt overal ingang. IT wordt gedematerialiseerd op afstand, in afgelegen data-  

 centers waar er back-ups gemaakt worden. Ook de verkoop van software en applicaties ‘as a   

 service’, die gefactureerd worden volgens het gebruik in de vorm van een abonnement, komt op  

 gang. De nieuwe virtuele datacenters zijn als de mainframes van de jaren zeventig, maar dan   

 efficiënter, goedkoper en voor iedereen. En zo is de cirkel rond.

documenten naar professionele omgevingen waar 
de leden van eenzelfde team nauwelijks nog tijd 
hebben om elkaar buiten het netwerk te 
ontmoeten.
Het lijkt wel alsof IT voor de eerste keer echt zijn 
beloften nakomt...

Jean-Claude VERSET n
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