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Jef Loos:
“Outsourcing geeft toegang
tot skills, innovatie en
technologieën die anders
onbereikbaar zijn.”
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“De IT-sector zal
zich moeten heruitvinden”
Volgens Dominique Kindt, voorzitter van het Belgische Chapter van de European Outsourcing Association,
zijn er in de outsourcingwereld twee grote bewegingen merkbaar.

E

en eerste trend is dat bedrijven
breder en lager werken met
hun outsourcing providers. Dat
betekent dat de provider voor
de complete klantenorganisatie
een standaarddienstverlening levert in een
schaalbare IaaS- of PaaS-vorm. Een tweede belangrijkere - trend is dat bedrijven veel meer
dan voordien smaller en hoger willen samenwerken met niche providers. Dat houdt in dat
providers een meer gespecialiseerde dienstverlening leveren, maar dan voor heel specifieke processen. De toegevoegde waarde ervan
is wel hoger, omdat de provider alles levert
in die bepaalde niche. De boutique provider
levert dan het specifieke proces, de knowhow,
de domeinexperten, de toegespitste software
en de ondersteunende infrastructuur.
Maatwerk

Ook zien we dat vandaag de dag business professionals in bedrijven veel bewuster kiezen
welk systeem ze willen om in hun specifieke
behoeften te voorzien. De reden daarvoor is
dat de IT-wereld niet langer alle trends zelf
kan opvolgen. De IT-sector zal zich dus grondig moeten heruitvinden om nog relevant te
blijven binnen veel bedrijven. De markt speelt
hier handig op in: heel veel kleine bedrijven

VOLG ONS

gaan zeer efficiënt specifieke software ontwikkelen voor bijvoorbeeld een bepaald onderdeel
van een proces (de bovengenoemde hoge en
smalle evolutie). Je ziet dat fenomeen in alle
takken van bedrijven ontstaan.

bedrijven gespecialiseerde nichedienstverlening goedkoper kunnen aanbieden dan
voordien. Het gaat hierbij niet alleen om
mensen, maar om dienstverlening die geautomatiseerd is in ‘software as a service’ of
zelfs ‘function as a service’.

Databeheer

Dominique Kindt
Voorzitter Belgische Chapter European
Outsourcing Association

Business professionals
kiezen vandaag veel
bewuster welk systeem ze
willen om in hun specifieke
behoeften te voorzien.
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Daarbij zal master data management prominenter worden. Vroeger hadden bedrijven één
database met daarin alle informatie. Vandaag
de dag komen veel providers met hun eigen
oplossing. Het wordt dus moeilijker voor
bedrijven om één homogeen beeld van hun
data te krijgen. IT-diensten zullen dus niet
langer alleen maar systemen moeten bouwen,
maar ze zullen ervoor moeten zorgen dat al die
verschillende systemen met elkaar praten en
dat de data van een bedrijf niet verloren gaan.
Een andere trend anno 2017 is dat offshoring - het vinden van goedkope arbeidskrachten - terrein verliest. Bedrijven gaan
niet meer voor goedkopere arbeiders naar
India. En dat heeft zowel te maken met die
verbreding, maar voornamelijk met die versmalling. Omdat providers hoger en meer
specifieke services kunnen aanbieden aan
een bedrijf is het niet altijd meer noodzakelijk om naar India te gaan. Dat is een globaal
fenomeen. De reden hiervoor is dat lokale
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Vendor management

Als we een blik op de toekomst werpen, dan
zien we dat het concept van vendor management steeds belangrijker wordt. Bedrijven
gaan met verschillende types partners moeten
samenwerken, en het beheren van die partners zal cruciaal worden. In het kader van de
GDPR, de nieuwe privacywetgeving die door
de Europese overheden werd opgelegd, zal
men bovendien moeten kunnen aantonen dat
men controle heeft over zijn vendors.
Nog een belangrijke trend is de toenemende
robotisering. Ik geef een voorbeeld: als je vandaag naar een verzekeringsbedrijf belt, krijg
je in negen op de tien gevallen een fysiek
persoon van een callcenter aan de lijn. Tegenwoordig zijn er echter verzekeraars die erin
slagen om 80 tot 90% van dit gesprek door een
computer te laten verlopen. Het is een trend
die zich zeker verder zal zetten in de komende
jaren en een nieuw type outsourcing zal doen
ontstaan: RPO of Robot Proces Outsourcing.
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“Digitale technologie is de basis
voor de vierde industriële revolutie”
Jipson Mathew
Tata Consultancy
Services Belgium

D

e ‘vierde industriële revolutie’
gaat over het samenvloeien
van de fysieke, digitale en
biologische wereld. Het is een
nieuwe mindset die organisaties aannemen om te profiteren van de voordelen van data, automatisering, robotica, artificiële intelligentie en analytics. Zo kunnen ze
immers weerbaarder en klantgerichter worden
en tegen een ongelofelijk tempo groeien. Meer
uitleg door Jipson Mathew van Tata Consultancy Services Belgium.
Waarvoor staat ‘Business 4.0’?

“Nadat ze het voorbije decennium hun digitale
en technologische basis hebben uitgebouwd en
verhuisd zijn naar de cloud, omarmt een nieuwe
generatie van ‘agile’ organisaties nu de volgende
golf van digitale technologieën die hen kunnen
helpen om te gedijen in de vierde industriële
revolutie. Business 4.0 staat voor een betere efficiëntie, diepere klantenrelaties en een snellere
groei. Maar het kan ook een sterke impact hebben buiten het bedrijfsleven. Technologie heeft
het vermogen om enkele van ’s werelds meest
complexe uitdagingen op te lossen, van het
minimaliseren van waterverspilling en ontbossing tot het geven van toegang tot onderwijs aan
afgelegen gemeenschappen.”

“Digitale technologie vormt de kern van
Business 4.0, en succesvolle bedrijven zullen dit
als basis hebben van hun bedrijfsmodel. Naast
cloudtechnologie zijn zaken als machine learning, robotics, data-analyse en automatisering
stuk voor stuk innovaties die alle aspecten van
het bedrijf ondersteunen: van klantenservice en
operations tot financiering en zelfs marketing.”
Welke verschillen zijn er met de
vorige industriële evoluties?

“Veel van de principes van de vorige drie
revoluties zijn nog steeds actueel, denk maar
aan de behoefte om klanten een goede service te bieden en competitief te blijven. Toch
onderscheidt ze zich op meerdere vlakken.
Ten eerste is er de mogelijkheid tot personalisatie. De nieuwe revolutie belooft een
betere segmentatie, waarbij organisaties in
staat zullen zijn om nog verder te gaan dan
het individuele en om op basis van dataanalyses zeer nauwkeurig in te spelen op de
noden van klanten. Daarnaast weerspiegelen
de mogelijkheden van een stapsgewijze verandering in waardecreatie de vraag van klanten naar de beste producten, een topservice,
onmiddellijke levering en scherpe prijzen.
Organisaties die in staat zijn om een dergelijk
waardevoorstel te creëren voor klanten, zullen tegelijk een exponentiële waarde creëren
voor hun aandeelhouders.”
“Ook is er het voordeel van netwerken.
Bedrijven mogen zichzelf niet langer beschouwen als silo’s. Het vermogen om een breed
klantenbestand te bedienen en een groot aantal teams voordelen te bieden, is nu mogelijk
dankzij innovatieve software en data-analyse.
Organisaties moeten gaan nadenken over
hun gehele toeleverings- en waardeketen als
iets dat ze moeten beïnvloeden en aanboren.

Tot slot wordt het noodzakelijk om risico’s te
omarmen. Traditionele bedrijven zijn altijd
geconditioneerd door beperkte middelen,
wat zich typisch uit in een ‘vijfjarenplan’
of kwartaalresultaten. Bovendien worden
bedrijven nu bedreigd door uitdagers vanuit
verschillende sectoren. Door een mindset aan
te nemen die risico en concurrentie omarmt
(de Business 4.0-denkwijze) kunnen bedrijven
reageren op deze bedreigingen en een nieuwe
meerwaarde bieden aan klanten.”

Business 4.0 staat voor
een betere efficiëntie,
diepere klantenrelaties
en een snellere groei.
Welke uitdagingen zal deze evolutie
met zich meebrengen?

“Naarmate het gebruik van digitale technologie toeneemt, zullen er aanzienlijke investeringen van bedrijven en onderwijsinstellingen nodig zijn om mensen de kennis en
vaardigheden te geven die nodig zijn om in de
digitale economie te werken. In veel landen
heerst er op dat vlak een enorme kloof. Bij
TCS hebben we daarom over de hele wereld
initiatieven lopen om opleidingen in IT en
digitale skills te ondersteunen.”
“Bovendien moet ook het wetgevende
kader zorgvuldig worden overwogen - en
geherformuleerd - om innovatie alle kansen
te geven. Bedrijven zullen dus nauw moeten
samenwerken met de regelgevers zodat ze
deze nieuwe digitale infrastructuur ten volle
kunnen omarmen.”

Wat is er nodig om hier maximaal
op in te kunnen zetten?

“Ten eerste is een mentaliteitsverandering
van cruciaal belang. Bedrijfsleiders moeten
de Business 4.0-aanpak willen toepassen
en hun werknemers meenemen op die reis.
Het is ook een verschuiving van het idee ‘we
moeten onze schaarse middelen optimaliseren’ naar ‘laten we gebruikmaken van de
overvloed aan kennis die we in het bedrijf
hebben’. Ten tweede is digitale technologie de
absolute basis. Dat kan door het hele bedrijf
heen ongeziene kansen bieden.”
“Via haar werknemers heeft een bedrijf bijvoorbeeld toegang tot een pool van zeer getalenteerde mensen met opwindende vaardigheden, passies en ervaringen die nieuwe en
nog niet overwogen opportuniteiten kunnen
ondersteunen. De introductie van software,
data en analytics betekent dat een bedrijf nu
het vermogen heeft om deze vaardigheden,
kennis en ervaring van zijn werknemers in
realtime te benutten en in te zetten om uitdagingen op te lossen.”

WWW.DIGITALDIRECTIONS.COM

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com
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Een sterke online identiteit
begint bij een goede domeinnaam

E

en domeinnaam is de unieke
naam van een internetadres.
Het wordt gebruikt als locatie
van een website en als deel van
bijhorende e-mailadressen. Voor
de online aanwezigheid van je bedrijf is de
registratie van een relevante domeinnaam erg
belangrijk. Bij de keuze van je domeinnaam
hou je best rekening met een aantal aspecten.
Vaak laten bedrijven de registratie over
aan het webbureau dat ook de website heeft
ontwikkeld. Het is dan belangrijk dat niet
het webbureau maar wel het bedrijf zelf als
registrant wordt opgegeven. Zo is het bedrijf
de eigenaar van zijn domeinnaam en bij uitbreiding zijn online identiteit.

kan je snel en flexibel schakelen en behoud
je de controle over het kostbaar intellectueel
eigendom dat je domeinnamen zijn.
Het beheer van je domeinnamen centraliseren bij een onafhankelijk partij biedt je trouwens ook nog andere voordelen. Zo is het altijd
duidelijk welke partij welke domeinnaam
beheert. De beheerder zal bovendien automatisch zorgen voor de verlenging van je domeinnaam waardoor je niet de kans loopt om hem
kwijt te spelen. Daarnaast heb je een duidelijk
overzicht van al je namen en kan je snel de
juiste log-in gegevens opvragen. Er is zelfs een
financieel voordeel aan verbonden: als je jouw
namen groepeert bij één partij geniet je een
korting op de registratie- en beheerskosten.
Richt je op je doelpubliek

Centraliseer je domeinnamen

Eens je meerdere domeinnamen in je portefeuille hebt, is het zinvol om ze door een onafhankelijke partij te laten beheren. De relatie
met een webhoster kan altijd vertroebelen
of misschien vind je op termijn een betere
webpartner. Als je het beheer van domeinnamen overlaat aan een onafhankelijke partij,

Een domeinnaam bestaat uit 2 delen, namelijk de naam zelf en de extensie. Deze extensie speelt een belangrijke rol. Mensen zijn
chauvinistisch als het op domeinnamen
aankomt. Belgen verwachten een .be, Nederlanders een .nl,… Concreet betekent dit dat
wanneer een websitebezoeker denkt het
exacte adres van jouw website te kennen hij

deze eerst zal proberen terug te vinden onder
de eigen landextensie.
Dit betekent dus dat je je domeinnaam best
registreert onder landextensies van de markt
waarop je je richt. Ben je actief op de Belgische
, Nederlandse en Duitse markt, dan registreer
je best je naam onder .be, .nl en .de. Als je actief
bent op de hele Europese markt of als je een
internationale speler bent, dan kan een .eu of

.com naam een leuke extra zijn. Deze gebruik
je echter best als overkoepelende website waar
alle andere websites onder de landextensies
naar doorverwijzen.
DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING
MET BNAMED.NET

Bram Thiry
redactie.be@mediaplanet.com

Artificiële intelligentie:
booming business
2017 was zonder twijfel hét jaar van de artificiële intelligentie (AI). Drie belangrijke evoluties zorgden ervoor dat er op
één jaar tijd meer vooruitgang werd geboekt dan in de afgelopen tien jaar. Wat tot voor kort voor bedrijven nog een verre
toekomstdroom leek, wordt snel realiteit. Shailesh Dixit, AI-evangelist bij het bedrijf Wipro, legt uit.
Wat veroorzaakte de exponentiële
groei van AI het afgelopen jaar?
Shailesh Dixit
Artificial
intelligenceevangelist Wipro

Wat voor mensen weken of
zelfs maanden tijd kost, doet
onze AI in een paar uur.

“In essentie waren er drie obstakels die de
groei tegenhielden. Het eerste probleem was
dat je een gigantische hoeveelheid data nodig
had om iets te kunnen ontwikkelen of om je AI
iets aan te leren. We gebruiken vaak dit voorbeeld van beeldherkenning: gaf je een AI één
foto van een hond, dan kon hij na analyse van
het beeld nog niet weten waarom dat een foto
van een hond was. Je had veel meer beelden
nodig. Nu kan een AI na het zien van één foto
zeggen: dit is een hond, en dan zelf zeventig
voorbeelden van andere mogelijke honden
aanreiken. AI kan nu dus zélf data genereren,
en dat lost het probleem grotendeels op.
Een tweede obstakel was de accuraatheid
van spraakherkenning, die in 2017 sterk is
aangescherpt. Maar de derde reden, en dat is
mijn domein, was de complexiteit van ‘deep
learning’. De gelaagdheid van een neuraal
netwerk zorgde door de complexiteit en de

zwaarte van het geheel voor verstoringen in
de informatie. Ook daarvoor vinden we langzaamaam een oplossing. Wij hebben nu eenmaal geen supercomputers, maar zelfs een
neuraal netwerk met tien lagen is nu al heel
indrukwekkend en kan bepaalde taken even
goed of beter dan een mens.”

porten, aandeelhouders, eventuele politieke
banden en verhoudingen met andere bedrijven,… Holmes gaat alles nauwkeurig na. Wat
voor mensen weken of zelfs maanden tijd
kost, doet onze AI in een paar uur. Zo kom je
er razendsnel achter of het een goed idee is
om met een bepaald bedrijf in zee te gaan.”

Welke invloed zal dat hebben op
bedrijven?

“Bedrijven doen natuurlijk alles om hun klant
de beste gebruikerservaring en de snelste service te geven, en AI zal daarin onontbeerlijk
worden. 40 tot 50% van alle IT-operaties binnen een bedrijf zullen gedaan worden door AI.
Geen enkele organisatie zal er nog omheen
kunnen, en die stap is dichterbij dan je denkt.”
“De belangrijkste taak van onze AI, Holmes
For Business, is het doorgronden van de
klant. De achtergrondcheck die bijvoorbeeld
een bank doorvoert bij haar klanten, doet
Holmes voor een heel bedrijf. Jaarlijkse rap-

WWW.WIPRO.COM
Lilith Geeraerts
redactie.be@mediaplanet.com
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Kris De Clerck

Steven Van Goethem

Business unit manager
projects & consulting end
user services Econocom

Director IT managed
services Econocom

“De verwachting van gebruikers
overtreffen via end-user outsourcing”
End-user outsourcing, waarbij IT-tools als een dienst aan eindgebruikers worden aangeboden, verbetert de
gebruikerservaring en zorgt voor meer flexibiliteit. We praten erover met enkele specialisten van Econocom,
dat onlangs een nieuwe strategie op poten zette om deze voordelen in de praktijk om te zetten.
Wat is volgens jullie de belangrijkste
trend op het vlak van IT-infrastructuur
voor bedrijven?

Kris De Clerck: “De IT-tools in bedrijven
moeten meer dan ooit in het teken staan van
de eindgebruiker. Dat doe je best door zijn persoonlijke ervaringen als consument door te
trekken naar de businessomgeving. Neem het
voorbeeld van Spotify: een consument wil de
dienst op elk moment terug kunnen opzeggen.
Gebruiksgemak en flexibiliteit staan hier centraal. Ook in een zakelijke context kunnen ITbenodigdheden niet langer als product, maar
als dienst aangeboden worden. Econocom
focust op twee speerpunten die hiertoe bijdragen: end-user outsourcing en infrastructure outsourcing. Bij BNP Paribas bieden wij
mobiele toestellen aan ‘as a service’. We staan
in voor de hele product levenscyclus, van configuratie over ondersteuning tot terugname.
Zo kan de klant de kosten sterk drukken.”

Snelheid wordt alsmaar
belangrijker. Gebruikers
verwachten vandaag de
dag dat een nieuwe dienst
onmiddellijk beschikbaar is.
Kris De Clerck

Wat zijn voor bedrijven de grote
voordelen van end-user outsourcing?

Steven Van Goethem: “Doordat een bedrijf
de volledige IT-werkomgeving in handen
legt van een service provider kan het zich
concentreren op de core business. Bovendien haalt het met een service provider een

echte specialist aan boord. Er zijn heel wat
mogelijkheden: het uitrollen van een nieuwe
Windows-omgeving, het aanleveren, voorbereiden, beveiligen en onderhouden van
nieuwe desktops, laptops en smartphones, de
helpdesk support, break & fix-contracten, tot
zelfs het terughalen van toestellen met het
oog op een circulaire economie. Daarbovenop
biedt Econocom uitgebreide financieringsmogelijkheden aan, wat ons absoluut uniek
maakt in de markt.
Hoe belangrijk is agility in de huidige
IT-context?

Kris De Clerck: “Snelheid wordt alsmaar
belangrijker. Een aantal jaren geleden keek
niemand vreemd op als het antwoord op een
aanvraag voor een IT-dienst enkele dagen
op zich liet wachten. Vandaag verwachten
gebruikers dat de nieuwe dienst onmiddellijk
ter beschikking is. Ook projecten moeten veel
sneller resultaten opleveren. Het kadert allemaal in een filosofie om de verwachtingen
van klanten te overtreffen.”
Hoe gaat Econocom als
IT-sourcingpartner voor bedrijven
om met deze strenger wordende
klantenverwachtingen?

Steven Van Goethem: “In oktober hebben
we een nieuw strategisch plan opgesteld: E
for Excellence. De tevredenheid van de eindgebruikers staat hierin centraal. We willen
ons verbinden om snel en flexibel te reageren
op hun wensen. Econocom beschikt onder
meer door een slimme acquisitiestrategie
over heel wat skills en technologische innovatie. Door deze te combineren met onze
financiële mogelijkheden en onze ‘extra
mile’-attitude, kunnen we onze ambitieuze
E for Excellence-strategie ook in de praktijk

omzetten. Onze consistente top 3-ranking de
afgelopen jaren in de Whitelanestudie rond
de prestaties en klanttevredenheid van service providers is daarvan een goed bewijs.”

Doordat een bedrijf de
volledige IT-werkomgeving
in handen legt van een
service provider kan het zich
concentreren op de core
business.
Steven Van Goethem

Hoe willen jullie de nieuwe strategie
dan concreet in de praktijk omzetten?

Kris De Clerck: “De nieuwe strategie
bestaat uit twee grote speerpunten. Een
eerste is OneDesk. Met dit portaal krijgt
een eindgebruiker meer controle over zijn
gewenste dienstverlening. Zo bepaalt hij
op eigen tempo welke diensten hij op welk
moment nodig heeft. Je kan het beschouwen
als een klassieke servicedeskomgeving die
uitgebreid is met extra diensten. Naast de
traditionele communicatiemiddelen, zoals
e-mail, telefoon en webpages kan een eindgebruiker ook communiceren via chat, Skype,
Yammer en Facebook. Dat maakt de ervaring
voor de klant heel makkelijk. Waar aanvragen vroeger hoofdzakelijk manueel moesten
gebeuren, zorgt OneDesk voor een groot stuk
automatisatie via een chatbot, geïntegreerde
FAQ’s met knowledge base en het automatisch resetten van wachtwoorden. Het systeem beschikt ook over geïntegreerde trainings- en opleidingssystemen.”

En welke technologie schuilt er
achter het nieuwe DIY-portaal voor
eindgebruikers?

Steven Van Goethem: “Dat brengt ons
meteen naar het tweede speerpunt van de E
for Excellence-strategie: Onegate, de achterliggende back-end die onze customer experience ondersteunt. Econocom zorgt voor
de juiste multicloudomgeving die zowel op
financieel vlak als op performantie de beste
oplossing biedt. En dat is voor elke klant
anders. Maar het is meer dan een cloudoplossing, het systeem laat ook proactief
onderhoud toe. Daarnaast geeft de chatbot
achterliggende mogelijkheden voor troubleshooting. Via ingebouwde selflearningtechnologie leert het systeem bij op basis
van fouten en oplossingen uit het verleden.
Hierdoor kan de eerste troubleshooting op
termijn automatisch uitgevoerd worden en
wordt het probleem meteen aan de juiste
supportdienst toegewezen. Dat maakt snellere interventies en snellere oplossingen
mogelijk. Ook de integratie van de Hololens
van Microsoft werd voorzien. Hiermee kunnen zaken via augmented reality geprojecteerd worden. Een technieker ter plaatse
kan zo op een interactieve manier contact
maken met collega’s in een service center
om het probleem gezamenlijk op te lossen.”

WWW.ECONOCOM.BE
Bram Thiry
redactie.be@mediaplanet.com
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Voor meer tips voor het vinden van de juiste outsourcingpartner, ga naar
www.iedereenonderneemt.be

“De public cloud
zal een belangrijke
rol gaan spelen”
Outsourcing is populairder dan ooit. Het houdt dan ook heel wat
voordelen in. Maar wat zijn nu de belangrijkste aandachtspunten?
Jef Loos, head sourcing research Europe bij Whitelane Research,
geeft ons alvast wat meer uitleg.
Wat zijn de grootste voordelen
van outsourcing?

“Een belangrijk voordeel van outsourcing
is dat je je als organisatie kan focussen op je
kernactiviteiten doordat ondersteunende
diensten worden uitbesteed. Zo begrijp ik
het bijvoorbeeld niet dat bij sommige banken
10% van de werkemers IT’ers zijn. Intussen
zijn er ook haast geen kleine bedrijven meer
die nog zelf hun helpdesk of datacenter runnen. Daarnaast leidt outsourcing nog steeds
tot een kostenreductie, zeker wanneer dat
offshore gebeurt in landen waar de kosten
lager liggen. Outsourcing geeft je als organisatie ook toegang tot skills, innovatie en technologieën die anders haast onbereikbaar zijn.
Zeker KMO’s hebben het gezien de snelheid
van de vooruitgang immers vaak moeilijk om
alles intern te blijven opvolgen. Dankzij outsourcing hoeft dat ook helemaal niet meer.”
Welke belangrijkste trends
stelt u vast?

“We zien dat steeds vaker ook de businesskant
wordt betrokken bij outsourcing, terwijl dat
vroeger louter iets was voor IT-diensten. Toen
werden vooral het netwerk, het datacenter of
bepaalde applicaties uitbesteed. Die evolutie is een belangrijk gegeven gezien de grote
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voor IT-diensten.
Jef Loos, head sourcing research Europe
Whitelane Research

rivaliteit die er traditioneel heerst tussen de
IT- en businesskant. Een goede raad is dan
ook om beide van bij het begin als één team
te laten samenwerken rond outsourcing, en
dat met de ondersteuning van de aankoopafdeling. Wie er in de driver seat zit, is daarbij in
feite niet belangrijk. Bij het ene soort project
is dat beter de IT, bij het andere de business.
Beide beschikken over enorm veel competenties, maar acteren tot vandaag nog te vaak
als twee onafhankelijke entiteiten. De meest
succesvolle outsourcingdeals zijn echter net
diegene waar de IT- en businesskant goed
samenwerken.”
“De opkomst van de public cloud is
bovendien niet meer te stoppen, net als de
groei van alle SaaS-oplossingen (Software
as a Service). Deze sterke groei van SaaSproviders stelt organisaties voor een uitdaging voor wat betreft het integreren en
beveiligen van deze oplossingen. Tot slot is
er ook de digitalisering, meer bepaald automatisering waarbij men gebruik maakt
van onder meer artificiële intelligentie
en robotica. Veel bedrijven verdiepen zich
hier op dit moment in via proefprojecten.
Het is een evolutie op lange termijn, maar
deze zaken zullen in de toekomst zeker een
enorm belangrijke rol gaan spelen.”

Hoe staat het met de
tevredenheid van klanten over
hun leveranciers?

“Over de kwaliteit van de service zijn klanten
in het algemeen zeer tevreden. Wel vragen
ze dat leveranciers nog wat meer inzetten op
innovatie, en dat op een proactieve manier.
Leveranciers worden dus verwacht om zelf
met innovatieve ideeën te komen waarmee de relatie, het proces en de technologie
kunnen worden verbeterd. Daarnaast zijn
klanten vaak niet tevreden over de (commerciële) flexibiliteit en privacy bij public cloud
providers. Bovendien vinden ze de prijs niet
marktconform en hangen klanten vaak te
sterk vast van hun provider omdat er substantiële kosten en ongemakken komen kijken bij een omschakeling.”
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Welk advies kunt u geven
aan bedrijven die overschakelen
op outsourcing?

“Het is cruciaal dat je je als klant de vraag
stelt hoe belangrijk je bent voor je leverancier. Ben je een kleine speler met een klein
outsourcingcontract, dan is het beter om
niet naar de grote spelers te gaan. Je wordt
dan immers geholpen door het B- of C-team,
wat de kwaliteit niet ten goede komt. Daarnaast moet er een culturele match zijn. Op
basis van de cultuur en de chemie van je
eigen organisatie dien je te kijken welke
partner het beste bij jou past. Een ander
belangrijk advies is dat je als klant best probeert te zorgen dat je een referentieaccount
wordt voor je leverancier. Zo krijg je immers
een vipbehandeling. Uiteraard is dat niet

Outsourcing geeft toegang
tot skills, innovatie en
technologieën die anders
onbereikbaar zijn.

voor ieder bedrijf weggelegd. Organisaties
zorgen er bovendien best voor dat ze een
enorm sterke governance hebben. Klanten
zijn goed in outsourcingstrategie en selectie, maar zijn zwak in het managen van
de contracten. Het is daarom cruciaal om
voldoende te investeren in governance. Tot
slot moet je als klant ook streven naar een
win-winsituatie. Vandaag wordt er vaak nog
teveel op de kosten gedrukt. Het is echter
belangrijk om de leverancier een marge te
geven, zodat die ook gemotiveerd is om een
kwalitatieve service te bieden.”

prijzen zullen bovendien naar beneden gaan,
waardoor de winstgevendheid van heel wat
leveranciers onder druk komt te staan. Daarnaast zal de public cloud een enorm belangrijke rol gaan spelen bij outsourcing, met
integratie en beveiliging als de belangrijkste
uitdagingen.”

Hoe ziet u de toekomst?

“De mate waarin organisaties een
beroep doen op outsourcing zal in de
komende jaren nog verder toenemen. De

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com
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Cloud computing
optimaliseert ‘time to market’

C

loud computing is de laatste
jaren sterk geëvolueerd. Voor
bedrijven is de vraag niet langer: gaan we investeren in
cloud computing, maar wel
wanneer en hoe. We hadden een gesprek
met Jan Ronsse, managing director BeLux
bij Oracle, wereldwijd het snelst groeiende
bedrijf op het vlak van cloud computing.
“De laatste twee jaar zien we een duidelijke
mindshift bij bedrijven. Enkele jaren geleden
wensten bedrijven hun bedrijfsdata en -IT niet
uit handen geven, omdat ze geen vertrouwen
hadden in de beveiliging. Vandaag is deze angst
helemaal weg omdat cloudsystemen beter
beveiligd zijn dan het gemiddelde bedrijfsdatacenter. Ook nieuwe wetgevingen, zoals de
GDPR (General Data Protection Regulation),
hebben de zorg uit het verleden weggenomen.”

De opkomst van cloud computing
en andere digitale technologie
heeft ook een impact op de markt.
Kan u dat toelichten?

Jan Ronsse
Managing director
BeLux Oracle

Uit een studie blijkt dat
70% van de IT-budgetten
naar onderhoud van de
infrastructuur gaat. Cloud
computing maakt IT
eenvoudig en haalt het
onderhoudsaspect weg bij
bedrijven.

“Onder invloed van de alsmaar toenemende
digitalisatie zijn de bestaande businessmodellen

van heel wat sectoren op hun kop gezet. Deze
zogenaamde businessdisrupties zijn het gevolg
van nieuwkomers op de markt die klanten op een
nieuwe manier benaderen. Denk bijvoorbeeld aan
Uber,Airbnb, Deliveroo en Zalando. Ze zetten resoluut in op innovatieve technologie om flexibeler
in te spelen op de markt en de klantenervaring
fors te verbeteren. De traditionele marktspelers
zijn genoodzaakt om hierin mee te gaan en hun
organisatie digitaal te transformeren.”

bedrijfsprocessen. Dat maakt een omschakeling naar cloud computing een stuk complexer. Nochtans hebben ook bestaande
bedrijven er baat bij om over te schakelen. Uit
een studie blijkt dat 70 % van de IT-budgetten
naar onderhoud van de infrastructuur gaat.
Cloud computing maakt IT eenvoudig en
haalt het onderhoudsaspect weg bij bedrijven. Zo blijft er meer tijd over voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.”

Hoe verklaar je het snelle succes
van deze nieuwe dienstverleners?

Hoe pakken bedrijven hun digitale
transformatie naar de cloud best aan?

“Typisch voor deze spelers is dat ze hun business volledig in de cloud beheren. We krijgen
hier te maken met een nieuw pad naar digitalisatie waarbij de ‘time to market’ heel kritisch is. In het verleden was de technologie
simpelweg niet voorhanden om dat te kunnen doen. Vandaag kan een start-up met een
nieuw idee heel snel de markt op.”

“Bij ons bepaalt elke klant zijn eigen ritme,
maar een stapsgewijze aanpak werkt doorgaans
het beste. Een goed vertrekpunt is om bij de lancering van een nieuwe service meteen te kiezen
voor de cloud. Dat is ideaal als eerste ervaring.”

Hoe komt het dat bestaande bedrijven
langer hebben gewacht om te
investeren in cloud computing?

WWW.ORACLE.COM

“Bestaande bedrijven zitten met een ITlegacy die sterk verweven is met al hun

Bram Thiry
redactie.be@mediaplanet.com

3 bedrijven op 4 zien
digitalisering als topprioriteit

M

aar liefst 75% van de
Belgische bedrijven ziet
digitalisering als hun
eerste prioriteit om te
voldoen aan de stijgende
verwachtingen van hun klanten. Dat blijkt
uit een jaarlijkse bevraging die het IT-bedrijf
CGI doet bij haar klanten. Ben Vicca, managing director van CGI Belgium licht toe.
“We zien de voorbije vijf jaar een duidelijke
versnelling. De nood om digitaal te worden,
is in alle industrieën sterker dan voorheen
aanwezig, of het nu gaat om de transportsector, de verzekeringswereld, de retailsector, de
energiemarkt of de overheid. Daar zijn twee
belangrijke drivers voor. Ten eerste willen
veel bedrijven omschakelen van een productbedrijf naar een servicebedrijf. Klanten verwachten een betere dienstverlening en daar
moeten bedrijven op inspelen. Ten tweede
kunnen bedrijven dankzij de digitalisering
efficiënter en dus goedkoper werken. Opvallend is wel dat de Belgische overheid veel
vooruitgang heeft geboekt. Zij beseffen meer

Ben Vicca
Managing director
CGI Belgium

Als IT op een efficiëntere
manier kan worden
uitgevoerd door een derde
partij, dan kan het budget
dat daardoor vrijkomt,
geïnvesteerd worden in wat
echt belangrijk is.

dan ooit dat digitalisering de economie kan
stimuleren. Daarnaast willen zij hierin een
voorbeeldrol vervullen, de kosten drukken en
tegemoetkomen aan de hogere verwachtingen van burgers.”
Cybersecurity

“Ook cybersecurity staat hoog op de prioriteitenlijst. Bedrijven willen niet alleen hun
eigen infrastructuur beter beveiligen, ze
moeten ook tegemoetkomen aan de GDPRnormen. De nieuwe Europese privacywet
GDPR treedt volgend jaar in werking en er
zijn heel wat awarenesscampagnes geweest
die aangaven dat bedrijven een boete krijgen
van 4% van de jaaromzet als zij de data van
hun eigen personeelsleden of van hun eigen
klanten niet op een correcte manier behandelen. Dat is natuurlijke gigantisch.”
IT-outsourcing

“Ook de rol van IT-outsourcing komt naar
boven wanneer gevraagd wordt naar hoe
bedrijven digitale oplossingen of innovaties
onderzoeken, testen en implementeren bin-

nen hun organisatiestructuur. Enerzijds staan
de omzet en de marges onder druk, anderzijds
is de kost om de bestaande systemen draaiende te houden, gestegen. Er blijft dus minder geld over om te investeren in de zaken die
echt belangrijk zijn om een digitaal bedrijf te
worden en te voldoen aan de verwachtingen
van klanten. IT-outsourcing kan daarvoor
een oplossing zijn. Als IT op een efficiëntere
manier kan worden uitgevoerd door een
derde partij, dan kan het budget dat daardoor
vrijkomt, geïnvesteerd worden in wat echt
belangrijk is, namelijk customer experience.”

WWW.CGI.COM
Karolien Selhorst
redactie.be@mediaplanet.com
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“Een obsessieve focus op klantenervaring
en het innovatievermogen staan centraal”
ICT-outsourcing wordt de laatste jaren steeds populairder. Het heeft dan ook een wezenlijke impact op het
slagen van de digitale transformatie bij bedrijven. Stefan Stiers van Proximus legt uit hoe zij via hun digital
serviceproviderstrategie deze evolutie in goede banen leiden.
Wat zijn de belangrijkste aspecten
waar de klant naar op zoek gaat?

“De dualiteit tussen klassieke informatieen communicatiediensten, en de wereld
van de digitale transformatie van bedrijfsprocessen vormen een ware uitdaging in de
businesstransformatie van onze klanten. De
kracht van die twee invalshoeken maakt dat
men een volledig geïntegreerde end-to-endoplossing kan aanbieden.”
Tegenwoordig is er sprake van
bimodal IT. Wat houdt dat concreet in?

Stefan Stiers, head of business integration
& ICT outsourcing binnen de enterprise
business unit van Proximus

Waarom is outsourcing vandaag
zo relevant?

“Steeds meer bedrijven en overheidsinstellingen ontwikkelen een strategie om de relatie met de eindklant volledig te digitaliseren.
Voor bedrijven waar het IT-gebeuren niet de
core business is, biedt outsourcing toegang
tot een breder palet van mensen met de juiste
skills en achtergrond. De laatste jaren was
de belangrijkste reden om aan outsourcing
te doen vaak kostenbeheersing of besparing,
maar vandaag is het hoofddoel de meerwaarde die het betekent in dienstverlening
naar de eindklant. Het succes van outsourcing wordt bepaald door het succes van de
eindklant in zijn digitale transformatie.”

geworden - als in het aanbieden en ondersteunen
van de traditionele beheerde diensten op vlak van
IT en telecommunicatie. Vaste en mobiele connectiviteit, IT-oplossingen om de productiviteit
van werknemers te bevorderen, datacenterinfrastructuren en hybride cloudoplossingen integreren, zijn unieke bouwstenen voor een convergerende totaaloplossing als springplank naar de
wereld van de digitale transformatie.”

De outsourcingspartner
moet zowel uitblinken in het
faciliteren van de digitalisering
waarmee de eindgebruiker
in aanraking komt als in het
aanbieden en ondersteunen
van de traditionele beheerde
diensten op vlak van IT en
telecommunicatie.

“Ten eerste is er het klassieke landschap waarin
servers, netwerken, beveiliging en applicaties worden geïmplementeerd, geopereerd
en beheerd. Dat wil zeggen dat we een bedrijf
of de overheid een IT-omgeving bezorgen die
betrouwbaar, robuust en veilig moet zijn en dit
met een 24 uur op 24 gegarandeerde stabiliteit,
continuïteit en ontzorging. Ten tweede is er ook
de noodzaak om bedrijfsprocessen te digitaliseren en innovatieve oplossingen in de markt
te zetten. Dat is de snelle activerende kant: het
inschakelen van technologie om business van
de klant op een digitale manier aantrekkelijker
en meer competitief te maken. Hierbij wordt
vooral gekeken naar nieuwe businessmodellen,
servicemodellen en nieuwe ontwikkelingen
die technologiegedreven zijn.”

“En, tot slot nog het allerbelangrijkste: een vlekkeloze klantbeleving wordt het nieuwe olympisch
minimum om een succesvolle outsourcingpartner te zijn. Obsessieve focus op klantenervaring
en het innovatievermogen staan centraal.”

Wat maakt een partner succesvol
voor de klant?

Hoe zorgt een bedrijf zoals Proximus
voor dat aanbod?

“De outsourcingspartner moet zowel uitblinken
in het faciliteren van de digitalisering waarmee
de eindgebruiker, de consument of de klant in
aanraking komt - bijvoorbeeld alle bancaire diensten die meer en meer digitaal en mobiel zijn

“Proximus gelooft niet dat outsourcing een
‘machine’ business is. Net het tegenovergestelde: we willen zo veel mogelijk op maat
werken en continu bijsturen in functie van
wat nodig is, een ware outside-in-approach

zeg maar. Bovendien proberen we hier
steeds een holistisch beeld te houden en het
evenwicht te zoeken tussen vragen, diensten, kosten en risico.”
“Nieuwe vormen van samenwerking worden daarom opgezet. In haar rol van digital
service provider zal Proximus ICT Outsourcing de aanvoerder zijn of deel uitmaken van
een ecosysteem van betrouwbare partners
die de diensten cocreëren, aggregeren, integreren en personaliseren. Het innovatievermogen wordt gestimuleerd door het werken
met agile business disruptors waar millennials nieuwe, digitale expertise aanbrengen.
Kortom, de Proximus ICT Outsourcing business is in de eerste plaats een people business
waarin je van alle markten thuis moet zijn:
consultant, integrator, regisseur, innovator,
enz. De mix van competenties en organisatorische samenwerkingsmodellen zullen
fundamenteel evolueren en zijn de meest kritische succesfactoren. Transversale samenwerkingsvormen in virtuele teams moeten
ervoor zorgen dat men vlot toegang heeft tot
deze diverse disciplines.”

WWW.PROXIMUS.BE/
ASSISTANDCARE
Lilith Geeraerts
redactie.be@mediaplanet.com
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IT-departementen
meer en meer onder druk
Steeds meer bedrijven beseffen dat IT in de eerste plaats ten dienste moet staan van de eindgebruiker. Het heeft dus geen zin
om te investeren in de nieuwste technologie, indien die niet wordt gedragen of geen meerwaarde biedt voor het personeel.
End user computing zet daarom in op een optimale gebruikerservaring en het vergemakkelijken van het werk van
medewerkers. We vragen meer uitleg aan IT-experten Jurgen Strijkers en Thibaut Everard.
Welke evoluties stellen jullie vast
voor wat betreft de positie van
IT binnen bedrijven?

Jurgen Strijkers: “In het verleden werd
IT voornamelijk vanuit een infrastructuurperspectief opgeleverd. De grote aanbieders
maakten daarbij mooie infrastructuurcomponenten die door hun nieuwe features in
het oog sprongen van CIO’s en IT-departementen. Helaas werd dat dan vervolgens
uitgerold naar de eindgebruikers zonder echt
te begrijpen wat deze mensen nodig hadden. Bijgevolg wist men dus ook niet of deze
nieuwe technologie hun werk wel echt efficienter zou maken.”
IT-experten
Jurgen Strijkers
en Thibaut Everard:

De consumentenmarkt
accelereert op het vlak
van technologie, waardoor
sommige werknemers thuis
over modernere en meer
performante technologie
beschikken dan op de
werkvloer.
“De laatste jaren worden bedrijven overspoeld door jongere generaties. Daarnaast
accelereert de consumentenmarkt op het
vlak van technologie, waardoor sommige
werknemers thuis over modernere en meer
performante technologie beschikken dan
op de werkvloer. Veel werknemers zijn het
dus als consumenten gewend om te werken
met gebruiksvriendelijke en transparante
technologieën. Ze verwachten dan ook dat
de technologie van hun werkgever minstens
een gelijkaardige gebruikerservaring biedt.”
Thibaut Everard: “In het verleden werd
het IT-departement bovendien nog te vaak
gezien als een pure kostenpost, en niet als
een deel van het bedrijf dat een echte toegevoegde waarde kan bieden. Gelukkig is ook
dat stilaan aan het veranderen.”
Welke uitdagingen brengen deze
evoluties met zich mee?

Jurgen Strijkers: “IT-teams en CIO’s komen
sterker onder druk te staan om te zorgen dat
hun werknemers IT niet ervaren als een drempel, maar als een facilitator. Slagen ze hier niet
in, dan zullen de werknemers zelf wel op zoek

“Het doel van IT
moet zĳn om een
meerwaarde te bieden
voor de business en de
eindgebruiker, en dat
op een kostenefficiënte
manier en zonder de
risico’s te vergroten.”

gaan naar alternatieven die dat wel kunnen
bieden. Zo’n ‘shadow IT’ brengt echter heel
wat veiligheidsrisico’s met zich mee.”
“Daarnaast is er ook een concurrentiële
druk, want steeds meer bedrijven zetten in
op technologie en digitalisatie. Vandaag kan
zelfs eender welke particulier infrastructuur
kopen om een idee uit te testen dat vervolgens het volledige businessmodel van andere
bedrijven overhoop kan halen en irrelevant
kan maken. De businessplatformen moeten
dus weerbaar, flexibel en tegelijk betaalbaar
zijn. Hierdoor komen IT-verantwoordelijken
in feite tussen twee vuren te staan: eindgebruikers aan de ene kant en de business aan
de andere kant.”
In welke zin moet het
IT-departement zich dan
heroriënteren?

Thibaut Everard: “Het doel van IT moet
zijn om een meerwaarde te bieden voor de
business en de eindgebruiker, en dat op een
kostenefficiënte manier en zonder de risico’s
te vergroten. Die meerwaarde kan gaan over
bijvoorbeeld een betere user experience,

meer flexibiliteit, een snellere toegang tot
data, meer informatie, enz.”
Jurgen Strijkers: “Het is dus belangrijk om
te kijken naar de echte noden van de eindgebruiker, en niet enkel naar de technologie en
wat die technisch gezien kan.”
Welke rol kan ‘end user
computing’ hierbij spelen?

Thibaut Everard: “End user computing is
voor vele bedrijven een cruciale vorm van
dienstverlening geworden. Het is een strategische ondersteuning van de eindgebruikers,
die ervoor moet zorgen dat zij optimaal hun
werk kunnen doen. Dat vereist een constante
focus op de volledige levenscyclus van de ITinfrastructuur, maar ook een perfect inzicht
in de behoeften van het bedrijf en de ambities
voor de komende jaren.”
“Als de eindgebruiker niet met de beschikbare technologie kan of wil werken, dan is de
investering in deze technologie weggegooid
geld. We moeten er dus alles aan doen om
het de eindgebruiker zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken. Dat is waar end
user computing uiteindelijk om draait.”

Welke verdere evoluties en
innovaties verwachten jullie
in de nabije toekomst?

Thibaut Everard: “Knowledge management
is voor steeds meer organisaties een aandachtspunt. Zo laten analytics vandaag toe
om preventief op te treden en dus te voorkomen dat gebruikers problemen ondervinden
met de technologieën en software waarmee
ze binnen het bedrijf werken.”
“Daarnaast onderzoeken steeds meer
bedrijven de mogelijkheden van artificiële
intelligentie (AI). Deze zal immers toelaten om nog verder te gaan op het vlak van
knowledge management en preventie. Toch
beschouwen bedrijven artificiële intelligentie momenteel nog niet als een technologie
die op korte termijn klaar is om op grote
schaal te worden gebruikt. Maar het bewustzijn over het potentieel is er alvast.”
DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING
MET COMPUTACENTER.

Joris Hendrickx
redactie.be@mediaplanet.com
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COMPUTACENTER,
YOUR N°1 PARTNER
IN OUTSOURCING
FOR THE TH YEAR
IN A ROW!
One of the best measures for success
is our customers’ satisfaction. After all,
that is what Computacenter is all about:
enabling users so that the business can
thrive. For the fifth year in a row Belgian
organizations have chosen Computacenter
as the best end-user services provider in the
Whitelane Survey.

#OUTSOURCING

More info: www.computacenter.be

