
TCO reduction
& Innovation?

They go hand 
in hand.
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Bezuinigen

• Inkoop kosten 
verlagen

• Heroverwegen 
diensten

• Minder service 
leveren

• Prijs verhogen

Efficiency

• Processen

• Automatiseren

• Bezetting

• Rationaliseren

• Consolideren

Innovatie

• Toegang tot nieuwe 
technieken

• Waarde creëren

• Invulling geven aan 
gebruikersbehoefte
n

• Nieuwe processen



Gebruik public cloud voor TCO reductie
En als springplank om te innoveren

Storage kosten zijn relatief laag

– Start met OTA Servers

– Gebruik VPN

– Backup in Azure

Zoveel mogelijk OTA uitschakelen in avond / weekend

– 70% komt in aanmerking

– Ma – Do dagelijks uitschakelen van 20:00 uur tot 
06:00 = 40 uur

– Weekend uitschakelen van 20:00 uur tot maandag 
06:00 uur = 58 uur

– Besparing van Azure compute kosten over 98 uur 

per week = > 58%



Gebruik public cloud voor TCO reductie
En als springplank om te innoveren

SQL naar PaaS

– Valt zeer zeker winst te 
behalen, nu in de verkennende 
fase bij klanten

Disaster Recovery

– Jaarlijkse uitwijktest kosten omlaag

– Inclusief Express Route

– Uitwijktest inschatting van € 500 k naar € 200 k 

=  60% kosten reductie



Workspaces: creëer meerwaarde voor 
eindgebruikers en B2B

Van 3 managed werkplekken naar 1

– VDI, Managed Laptop, Thin Client

– Webportaal ter vervanging VDI

– Van ~ € 50,- per gebruiker naar ~ € 20,- -> 
3.000 gebruikers = € 1.000.000 p/j

Een goede webportaal biedt meer

– Social Intranet: belangrijke rol

– Integratie met Office 365

– Helpt bij adoptie Office 365



Shift of Costs

Office 365 en EM+S
 Productivity bij IT

 Security naar Audit & 
Compliancy

Disaster Recovery
• Audit & Compliancy

Legacy Apps
 IT in staat een moderne 

werkplek te leveren tegen 
lagere kosten

 Business achtergebleven met 
investeren in modernisering

 Business case per applicatie
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