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De opkomst van mobiliteit op de werkplek is 
niet tegen te houden. Steeds meer mensen 
voeren hun werk niet meer uit op één vaste, 
centrale plek. 

In 2018 werkt driekwart van de Westeuropese werknemers 
thuis, in een café, gedeeld kantoor, in het openbaar vervoer of 
ergens anders. De verwachting is dat in 2022 wereldwijd zo’n 
1,87 miljard mensen mobiel werken.1,2 Kortom, de werkplek 
van vandaag is alles behalve één vaste plek. Veel bedrijfsleiders 
zien al de voordelen van een dergelijke mobiliteit. Volgens een 
recent rapport van Deloitte is 68 procent van de organisaties 
het ermee eens dat “een mobiel personeelbestand nieuwe 
bedrijfs- en talentstrategieën mogelijk maakt”.3

De huidige status  
van mobiliteit

De opkomst  
van mobiliteit

Door de snelle opkomst de smartphone is het 
gebruik van Bring Your Own Device (BYOD) en 
het thuisgebruik van bedrijfshardware enorm 
gestegen. Er is geen organisatie die nog om 
mobiliteit heen kan. 

Millennials, die vertrouwd zijn met de digitale wereld, komen 
de arbeidsmarkt op en vormen langzamerhand een groter  
deel van het personeelbestand. Dit betekent dat de 
verwachtingen van flexibele en mobiele arbeidsvormen  
alleen maar zullen toenemen. Het is uitermate belangrijk  
dat bedrijven mobiliteit blijven zien als iets dat kansen biedt. 
Hun technologische infrastructuur moet aangepast worden 
aan de hogere eisen die gesteld worden aan productiviteit, 
connectiviteit en beveiliging.

Naar verwachting bestaat de helft 
van alle werknemers in de VS in 
2020 uit millennials. Dat zou in 
2025 wereldwijd 75 procent zijn.
(Bron: U.S. Census Bureau / Pew Research Centre)

1 Western Europe Mobile Worker Forecast, 2015–2020, IDC, 2016
2  https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-

data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-user-forecast-2016-2022#.
WZ6JdCiGM2w

3  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/tax/deloitte-uk-global-
mobility-trends.pdf
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Nu het tijdperk van het Internet of 
Things (IoT) in aantocht is, worden 
organisaties geconfronteerd met 
een enorme toename van data en de 
uitdagingen om deze te beheren.

Gartner voorspelt een significante stijging van 31 procent 
per jaar voor het aantal verbonden ‘dingen’, tot wel 8,4 
miljard eenheden in 2017. De meerderheid van deze ‘dingen’ 
zal onderdeel zijn van de consumentenmarkt. Toch zullen 

bedrijven meer dan de helft van de totale kosten (57 procent)  
dragen als ze de verbeterde workflows willen benutten die het IoT 
mogelijk zal maken.4

Met andere woorden, de markt voor zakelijke mobiliteit bloeit en 
groeit bestendig (eenderde van de verwachte wereldwijde omzet 
van 1,57 biljoen dollar van dit jaar als gevolg van deze groei), en 
speelt een belangrijke rol in het succes van bedrijven in diverse 
branches.5 Het toenemende aantal apparaten aangesloten op 
netwerken zorgt voor een explosieve groei van data. Hierdoor  
staan IT-leiders meer dan ooit onder druk om de infrastructuur  
van hun onderneming robuust en veilig te houden.

Volgens een onderzoek van de 
Europese Commissie wordt verwacht 
dat in 2020 de marktwaarde van het 
IoT in de EU de grens van één biljoen 
euro overschrijdt.  
(Bron: EU)

4 http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
5  http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42335517

De opkomst van IoT
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West-Europese landen zijn de 
belangrijkste Europese markten

De verwachting is dat de markt voor IoT de komende jaren in alle 
Europese landen groeit. West-Europese landen, die van oudsher 
meer in IT investeren, zijn de belangrijkste koplopers.

IoT-marktgrootte in Europa 

Deze zes landen beslaan meer dan 75% van de Europese IoT-markt. Zweden is 
ook een interessante markt: met 24% heeft het de hoogste gemiddelde jaarlijkse 
groei in Europa, met een voorspelde marktwaarde van € 50 miljard in 2020. 

Europa is goed voor bijna 40%  
van de wereldwijde markt van  
het Internet of Things (IoT).
(Bron: EU)
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De gemiddelde kosten voor 
elke verloren of gestolen record 
met gevoelige of vertrouwelijke 
informatie is 141 dollar. 

Cisco voorspelt dat mobiele data in 2021 
goed zullen zijn voor 20 procent van het 
totale internetverkeer. In 2016 was dit  
slechts 8 procent.6

Momenteel wordt gewerkt aan het 5G mobiele netwerk. Naar 
verwachting zijn zo’n half miljard mensen aangesloten op dit 
snelle netwerk in 2022. De significante snelheidswinst zal een 
nieuwe impuls zijn voor het gebruik van mobiele data.7 Men 
verwacht dat de markt voor zakelijke apps een soortgelijke 
groei zal doormaken. Strategy Analytics voorspelt dat in 2022 
deze markt is doorgegroeid naar 128 miljard dollar, een stijging 
van 54 miljard dollar ten opzichte van 2016, omdat bedrijven 
blijven investeren in oplossingen.8 

Toch brengt de datarevolutie, met alle voordelen voor betere 
dienstverlening en workflows, een groter veiligheidsrisico 
met zich mee dan organisaties gewend zijn. Risico’s op 
cyberaanvallen nemen alleen maar toe door het grote aantal 
apparaten dat aangesloten is op het internet. Daarnaast is 
het een stuk lastiger om mobiel personeel te beveiligen dan 
personeel op kantoor. Cybercriminelen ruiken al bloed. In 
2017 deden de ransomware-aanvallen WannaCry en Petya 
wereldwijd veel stof opwaaien. De steeds slinksere en slimmere 
tactieken van cybercriminelen komen aan het licht door de 
enorme schaal waarop datalekken tegenwoordig plaatsvinden. 
Om een voorbeeld te geven: 2016 kende een stijging van 556 
procent vergeleken met het jaar daarvoor wat betreft het 
aantal verdwenen of gestolen datarecords. Het totaal steeg 
naar vier miljard.9

De meerderheid van de gevallen, zo’n twee derde, is toe te 
schrijven aan hackers en cyberaanvallen. Negen procent 
van de gevallen met dataverlies is voor rekening van eigen 
medewerkers met kwaadwillende bedoelingen.10 Daarnaast 
is 19 procent van de incidenten met dataverlies te wijten 
aan medewerkers die een fout maken.11 Organisaties doen 
er dus goed aan de eigen IT-infrastructuur en IT-oplossingen 
kritisch te bekijken om zo het gevaar van dataverlies door 
medewerkers tot een minimum te beperken of zelfs helemaal 
uit te sluiten. 

Het risico van  
mobiele data

6    https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/
index.html

7    https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-
report-june-2017.pdf

8     https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/
market-data/report-detail/global-mobile-enterprise-business-applications-revenue-
forecast-2016-2022#.WZ6AUiiGM2w

9   https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=WGL03140USEN&
10 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf
11 http://breachlevelindex.com/assets/Breach-Level-Index-Report-2016-Gemalto.pdf

(Bron: IBM)
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Veel IT-managers hebben het 
antwoord op hun data-eisen 
gevonden in cloud computing. 
Afgelopen heeft de adoptie van cloud 
computing een significante groei 
doorgemaakt. Talloze organisaties 
maken gebruik van de voordelen 
van schaalbaarheid, flexibiliteit en 
kostenefficientie van de cloud.

In de digitale transformatie met het groeiend aantal 
op internet aangesloten apparatuur, heeft de cloud 
een belangrijke rol. Dat legt een grote druk op 
clouddienstverlening. Een uitdaging voor veel organisaties. 

Datacenters van clouds bevinden zich vaak honderden of duizenden 
kilometers verwijderd van de eindgebruiker. De grote massa data die 
moet worden verwerkt, belast systemen en remt bedrijfsprocessen 
door vertraging van verwerking. Nu IoT op het punt staat zijn intrede 
te doen in het reguliere bedrijfsleven, is dit een groeiend gevaar. 
Volgens Cisco worden in 2020 14,1 zettabytes (ZB) aan data naar de 
cloud verstuurd. In 2015 was dit nog 3,9 ZB.12

IT-managers proberen effectief en optimaal in te spelen op de 
opkomst van mobiliteit, de hogere veiligheidsrisico’s en de toename 
van data. Dit resulteert in een aantal trends: mobiele thin en zero 
clients, die een zeer veilige oplossing zijn voor het beheren van 
mobiele data, en Edge Computing. Equinix en IDC voorspellen dat dit 
laatste de komende vijf jaar 2 biljoen dollar extra winst kan opleveren 
door hogere omzet, lagere kosten en betere productiviteit.13 De vraag 
is hoe dergelijke oplossingen kunnen worden geïmplementeerd en 
hoe organisaties ermee de belangrijkste IT-uitdagingen van vandaag 
de dag kunnen aangaan.

De mobiele cloud 

Volgens Cisco worden in 2020 
14,1 zettabytes (ZB) aan data 
naar de cloud verstuurd. In 2015 
was dit nog 3,9 ZB.

12  https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.pdf
13http://www.equinix.com/resources/analyst-reports/idc-rethinking-data-center/
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Beveiliging is voor een groeiend aantal 
organisaties de belangrijkste prioriteit. De 
grootste bedreigingen komen van de vele 
afzonderlijke apparaten. 

Uit een recent Toshiba onderzoek blijkt dat het veilig beheren 
van grote hoeveelheden apparatuur een van de grootste 
uitdagingen is voor hedendaagse middelgrote en grote 
Europese ondernemingen. 84 procent van de huidige  
IT-beslissers geeft aan dat binnen hun bedrijf op grote schaal 
ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van IT-systemen.14

Zowel thin client als zero client oplossingen zijn een 
antwoord op veiligheidsdreigingen voor afzonderlijke 
apparatuur. Toegang tot de apparatuur en databeheer worden 
gecentraliseerd. Nu mobiele apparaten niet meer zijn weg 
te denken uit werkomgevingen, zijn dergelijke oplossingen 
essentieel voor het veilig beheren van data. 69 procent van 
de IT-medewerkers zegt dat dergelijke oplossingen worden 
geïmplementeerd “uit veiligheidsoverwegingen en om te 
voldoen aan compliance-normen”.15 Door data buiten het 
apparaat op te slaan en data alleen beschikbaar te maken via 
een bestaande cloudgebaseerde virtuele desktopinfrastructuur 
(VDI) wordt het risico van malware op computers voorkomen. 
VDI’s vereisen slechts minimale bandbreedte. Dit betekent dat 
dergelijke technologieën eenvoudig binnen een mobiele IT-
infrastructuur kunnen worden geïntegreerd.16

Thin en zero clients 
worden mobiel

14   https://www.toshiba.eu/secure/generic/Toshibytes-blogpost8/
15    http://www.freeformdynamics.com/pdf/insidetrack/2016/16-01%20-%20Thin%20Client%20

Devices%20Revisited.pdf
16     https://www.citrix.com/blogs/2010/05/20/how-much-bandwidth-do-i-need-for-my-virtual-

desktop/

Een thin client is een relatief goedkope 
desktop computer die voor een groot 
deel van zijn rekenkracht afhankelijk 
is van een server. Thin clients hebben 
meestal een netwerkverbinding met 
een centrale server nodig om alle 
computerfuncties te kunnen uitvoeren 
en kunnen met hun eigen hardware niet 
alle data verwerken. 

Zero client is een servergebaseerd 
model waarbij de computer van de 
eindgebruiker geen lokale opslagruimte 
heeft. Het verschil tussen een zero client 
en een thin client is dat een thin client 
nog wel een eigen besturingssysteem 
heeft. De specifieke configuratie-
instellingen van elk apparaat worden in 
het flashgeheugen opgeslagen. 
(Bron: TechTarget)
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Door data te verwerken op de uiterste 
punten van een netwerk, dus op de 
plek waar activiteiten daadwerkelijk 
en fysiek plaatsvinden in plaats van 
centraal, kunnen bedrijven hun 
processen optimaliseren. Wachttijden 
en kosten worden beperkt en 
dienstverlening wordt beter. 

Mobiliteit neemt steeds meer een centrale plek in binnen 
een IT-infrastructuur. Met een op Edge gerichte strategie 
kunnen organisaties beter omgaan met deze verschuiving 
en zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen zoals 
het 5G netwerk en IoT. Door knelpunten te verbreden of op 
te heffen kunnen organisaties slimmer bepalen welke data 
naar de cloud worden gestuurd en welke niet. Let wel, Edge 
Computing is geen vervanging voor de cloud.17 Ze vullen 
elkaar eerder aan. Edge Computing helpt bij het verbeteren 
van de prestaties van de cloud, zodat resources vrijkomen 
voor zwaardere taken. Tegelijkertijd maakt Edge Computing 
het mogelijk dat data en toepassingen op de eindpunten van 
het netwerk in realtime worden verwerkt. Dit verhoogt de 
mobiele productiviteit. 

Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die met een  
smartbril de inventaris van een magazijn scant en ordent. 
Door data ter plekke te verzamelen, kunnen de data sneller 
worden gesorteerd. Vervolgens worden gedetailleerde 
gegevens naar de cloud verstuurd om daar te worden 
verwerkt. Of denk aan de gezondheidszorg, waar Edge 
Computing kan worden gebruikt om draagbare apparaten te 
volgen die symptomen en vitale functies meten. Vervolgens 
kan deze apparatuur de data doorsturen als een probleem 
wordt gedetecteerd. De mogelijkheid om bepaalde data ter 
plekke te herkennen en verwerken wordt in het tijdperk van 
IoT alleen maar belangrijker.

Edge computing mobiel 

17 https://www.linkedin.com/pulse/edge-computing-vs-cloud-where-does-future-lie-saju-skaria

Edge Computing is een zogenaamde 
gedistribueerde architectuur voor 
informatietechnologie (IT) waarin 
clientdata in de uiterste randen van 
het netwerk worden verwerkt, zo 
dicht mogelijk bij de bron van de 
data. De verschuiving naar Edge 
Computing wordt aangedreven 
door mobiele computers, dalende 
kosten van computeronderdelen 
en het enorme aantal 
netwerkapparaten in het Internet  
of Things (IoT). 
(Bron: TechTarget)
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Edge Computing helpt bij het bestrijden 
van veiligheidsrisico’s. 80 procent van de 
data op mobiele apparaten is tegenwoordig 
versleuteld. Dit is aanzienlijk meer dan de 
twee procent bedrijfsdata en data die in 
zakelijke en openbare cloudservices zijn 
opgeslagen. Versleuteling kan immers de 
prestaties belemmeren.18

Als het verwerken van data aan de randen van het netwerk 
plaatsvindt, is een hoger percentage van de data al versleuteld 
wanneer deze naar de kern van het netwerk worden verstuurd. 
Hierdoor wordt de kans dat malware en aangetaste bestanden 
zich in de centrale IT-infrastructuur nestelen, significant 
verminderd en kunnen eventuele hackpogingen in een vroeg 
stadium onschadelijk worden gemaakt. Gartner verwacht dat in 
2017 de uitgaven voor cyberbeveiliging wereldwijd met zeven 
procent groeien naar 86,4 miljard dollar. Een overstap op Edge 
Computing kan veel bedrijven die gebruikmaken van mobiele 
data, een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.19

Beveiliging aan de 
rand van het netwerk 

De toekomst van  
mobiel werken 

De markt voor mobiele Edge Computing 
groeit snel, met meer dan 50 procent per  
jaar. Dat betekent dat elke willekeurige  
IT-manager toegevoegde waarde ziet voor  
Edge Computing.20 

IT-managers besteden steeds meer tijd aan digitale 
transformatie. En de daarvoor benodigde infrastructuur die 
een hoge productiviteit combineert met flinke databeveiliging. 
Met de opkomst van IoT wordt het steeds lastiger om de 
exponentieel groeiende data efficiënt én veilig te verwerken. 
Zowel oplossingen voor Edge Computing als mobiele thin en 
zero clients kunnen een integraal deel zijn van strategieën die 
deze uitdagingen aanpakken.

Cybercrimeschade loopt op 
tot 6 biljoen dollar in 2021.  
(Bron:  Cybersecurity Ventures)

18 https://www-03.ibm.com/press/uk/en/pressrelease/52824.wss
19 https://www.gartner.com/newsroom/id/3784965
20 http://www.occamsresearch.com/mobile-edge-computing-market
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Meer informatie over de laatste trends en 
oplossingen? Lees onze Toshibytes blog 
 
http://www.toshiba.nl/generic/toshibytes/ 
 

Stuur uw email voor contact met ons 
verkoopteam naar: 
b2b_enquiries@toshiba.eu


