15 procent van de IT-beslissers vindt eigen cloudverbindingen
onvoldoende beveiligd
Utrecht, 3 oktober 2019 – Slechts twee derde van de IT-beslissers is van mening dat
hun cloudverbindingen optimaal of voldoende zijn beveiligd (66%). Een verontrustend
aantal, blijkt uit onderzoek van Telindus onder 294 IT-beslissers. 15 procent geeft aan
niet voldoende beveiligd te zijn en nog eens 18 procent durft er hun hand niet voor in het
vuur te steken dat zij beschikken over veilige verbindingen. Ondanks dat
cloudomgevingen veilig zijn ingericht door de verschillende aanbieders, is het beveiligen
van de data, de applicaties en het operating systeem die door de gebruikers zelf in de
cloud geplaatst worden een eigen verantwoordelijkheid. Daarom is het aanhaken van
een strategisch partner voor deze complexe materie essentieel. Na het beveiligen van
de cloud zien de IT-beslissers de data-uitwisseling tussen applicaties (36%), de
beschikbaarheid van de dienst (27%) en het beheersen van de kosten (25%) als
grootste IT-uitdagingen.
Cloudgebruik neemt toe
De komende jaren zal de marktomvang en het gebruik van de cloudservices industrie
bijna drie keer zo groot zijn, voorspelt Gartner. Uit het onderzoek van Telindus blijkt dat
in de sectoren handel en onderwijs op dit moment cloudgebruik het populairst is (88%).
Van de respondenten uit de sector overheid geeft 69 procent aan clouddiensten te
gebruiken. Zorg en finance blijven duidelijk achter; nog niet de helft van de
ondervraagde IT-beslissers geeft aan clouddiensten af te nemen (49%). Hier speelt
hoogstwaarschijnlijk de angst om privacygevoelige data buiten de deur te hosten een
belangrijke rol, gezien de strenge Europese regelgeving waaraan organisaties zich
moeten conformeren.
Strategisch partner bij cloudvraagstukken
Joris Leupen, Managing Director bij Telindus: “De cloud is een containerbegrip
geworden, wat geen recht doet aan de veelzijdigheid van de verschillende toepassingen
en verschijningsvormen van de technologie. Het is belangrijk dat de IT-afdeling tijdig
erkent dat cloudtechnologie de business vooruit kan helpen, maar alleen als er ook
sprake is van de juiste inzichten. Net zoals de IT-omgeving zelf, wordt het beveiligen
ervan immers steeds complexer. Dit is dan ook de reden dat Telindus deze zomer Cloud
Insight as a Service heeft gelanceerd. Samen met onze klanten stippelen wij een
groeipad uit en zorgen we dat een organisatie flexibel en veilig blijft. Zo laat Telindus
haar klanten accelereren met behulp van alle ontwikkelingen in cloudtechnologie.”

Onderzoeksrapport ‘Laat de cloud voor je werken’
De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in een onderzoeksrapport. Deze is
vrijblijvend te downloaden via de website.
---------------Over het onderzoek
In opdracht van Telindus heeft Pb7 Research een webgebaseerde survey uitgevoerd onder 294 ITbeslissers uit organisaties met 200 of meer medewerkers. De ondervraagden zijn afkomstig uit vijf
verschillende sectoren: overheid, zorg, onderwijs, finance en commerce (commerciële dienstverleners).
80 procent van de respondenten is werkzaam voor bedrijven en instanties die 200 of meer medewerkers
hebben.
Over Telindus
Telindus is de autonome specialist in slimme en veilige IT-platforms. Een platform dat de business
versnelt, versterkt en laat groeien. Een veilige, innovatieve en betrouwbare motor die snel schakelt om te
kunnen reageren op de continue druk vanuit de business en de markt. Telindus begrijpt de digitale
transformatie en zet deze kennis om in platforms en services voor de meest uitdagende klanten. Platforms
gebaseerd op gefundeerd advies en gebouwd en beheerd door gekwalificeerde experts. Telindus werkt al
ruim 30 jaar met de beste leveranciers en nieuwste technieken en investeert continu in innovaties. Van
on-premise oplossingen tot hybride cloud-omgevingen en IT as a Service, Telindus zorgt ervoor dat
bedrijven excelleren en accelereren.
Telindus, onderdeel van Proximus, heeft strategische partnerships met belangrijke virtualisatie-, netwerk-,
storage-, backup-, telecom- en securityleveranciers als Ciena, Cisco, Juniper Networks, Dell EMC,
NetApp, VMware, CommVault, Quantum, Nutanix, Infinera en VCE, Gemalto, CA Technologies,
CyberArk, ExtraHop, F5 Networks, Palo Alto Networks, Equinix en WhiteHat Security. Daarnaast beschikt
de organisatie over een geavanceerd Inspiration Center, waar innovatie centraal staat en de nieuwste
technologieën live gedemonstreerd worden.
Voor meer informatie bezoek www.telindus.nl of volg Telindus via Twitter en LinkedIn.

