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die de veerkracht van uw klanten vergroten.
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Modernisering van apps die 
CUSTOMER EXPERIENCE 
verbeteren hebben prioriteit

38% voorziet versnelde de adoptie van een 

cloudgebaseerd platform dat moderne app-

ontwikkeling ondersteunt. Digital-first en 

secure-by-design zijn daarbij veelgenoemde 

voorwaarden.

GEDISTRIBUEERDE 
WERKCAPACITEIT  

is topprioriteit

Door het massaal thuiswerken, worden drie 

acties genoemd als prioriteit: vergroten van 

beveiliging van end-point risico’s, threat 

management uitbreiden, formaliseren 

van thuiswerkbeleid en workflows van 

medewerkers optimaliseren.

De pandemie heeft de digitale transformatie versneld. 

VMware biedt uw klanten oplossingen die de vereiste 

flexibiliteit en veerkracht aan de organisatie geven, 

en hen helpt met het moderniseren van de gehele IT 

en go-to-market strategie. Ontdek de inzichten die 

uit het MIT Executive onderzoek zijn gekomen, en 

door VMware is opgezet.

75% VAN DE RESPONDENTEN  
geeft aan dat hun digitale 
transformatie-inspanningen zijn 
versneld door de pandemie

Hierdoor neemt IT een strategische rol in wanneer 

digitaal in contact te komen met klanten, patiënten, 

werknemers, studenten de enige manier is om 

zaken te doen.

Investeringen in TRANSFORMATIEVE 
TECHNOLOGIEËN zijn trending 

Hierdoor neemt IT een strategische rol in wanneer 

digitaal in contact te komen met klanten, patiënten, 

werknemers, studenten de enige manier is om 

zaken te doen.

4

3

Terwijl CYBERBEDREIGINGEN 
stijgen, moet IT hierop acteren

46% geeft aan dat meer dan 25% van het IT 

budget naar beveiliging en bedreigingsbeheer 

gaat. Er werd een piek van 148% aan 

ransomware-aanvallen geconstateerd aan het 

begin van de pandemie en deze loopt nog altijd 

op.
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Modernisering van apps 
die DIGITALE  LEIDERS  

presteren beter

91% geeft aan dat volledige implementatie 

van meerdere transformatieve oplossingen, 

effectief is gebleken om de digital-first 

customer experience te vergroten en aan de 

nieuwe behoeften van medewerkers, klanten 

en leveranciers te voldoen.

DIGITALE LEIDERS zetten mensen 
op de eerste plaats

Door de transformatie naar thuiswerken en 

digital-first, begrijpen organisaties dat hogere 

productiviteit en werktevredenheid evenals 

talent van hoge kwaliteit binnen te halen, 

wordt ondersteund door een positieve digitale 

ervaring bij werknemers, zoals het veilig en 

makkelijk kunnen samenwerken op het device 

van hun keuze.

AUTOMATISERING EN MULTI-CLOUD 
zijn belangrijke initiatieven voor digitaal 
succes

57% ziet het efficiënter maken van de infrastructuur 

als sleutel tot vergroten van de veerkracht. Deels 

wordt dit ingezet in automatisering van IT, en deels 

in een multicloud strategie.
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CLOUDGROEI blijft onverminderd groot 
— Adoptie blijft evenwichtig 

Handhaven van governance en compliance door 

uitgebreide public-cloud activiteiten is de nummer 

1 uitdaging (68%). Verder wordt er evenwichtig 

ingezet op her-platformen en structureren van 

bedrijfskritische applicaties, en commodity 

applicaties via een SaaS vanuit de cloud af te 

nemen. 
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Ontdek HIER de oplossingen van VMware, die 

deze inzichten ondersteunen of DOWNLOAD 

het volledige onderzoekrapport. VMware geeft 

richting aan hybride organisaties en helpt hen 

met moderniseren naar een veilige, flexibele, 

toekomstbestendige organisatie met tevreden 

gebruikers. Dit is het uitgangspunt van VMware 

van de transformatie van organisaties 

naar de digital-first organisatie van 

vandaag en morgen. 

DISASTER RECOVERY staat niet gelijk 
aan bedrijfscontinuïteit 

63% ziet dat strategieën voor bedrijfscontinuïteit 

en disaster recovery kritiek zijn om te reageren op 

crises, zich aan te passen op nieuwe realiteiten en 

de innovatie te versnellen.
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Neem contact op met het VMware team van Tech 

Data, via 088-1334000 voor meer informatie.

https://www.vmware.com/solutions/anywhere-workspace.html
https://www.vmware.com/cio-vantage/articles/mit-technology-review-insights-report.html

