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te halen
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nu in level 4 of 5 

63% 
van de organisaties 
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momenteel in 

level 1 of 2

Is uw netwerk bestand 
tegen de digitale revolutie?

Met de vele netwerkinnovaties die de laatste jaren zijn geïntroduceerd, kan het lijken alsof elke 

investering op den duur niet meer voldoet aan uw eisen. Waar we eerst ineens rekening moesten 

houden met mobiliteit en cloudoplossingen, zijn nu bijvoorbeeld ook IoT en een hoge mate van 

automatisering aan de orde. 

Een DIGITAL READY NETWORK is op al deze zaken voorbereid!

Waar bevinden organisaties zich in het 
digitale netwerktraject?

In de meeste organisaties zijn digitale ambities nog niet gerealiseerd. Van de vijf levels 

van networking – van bijna volledig manueel tot een zelfsturend netwerk – bevinden de 

meesten zich in een van de eerste twee levels. Veel organisaties hebben de wens om het 

netwerk binnen twee jaar digital ready maken. Op welk niveau bevindt uw organisatie zich 

in het digitale netwerktraject?  

Dataveiligheid en privacy
Spreken mensen over een next-generation netwerkarchitectuur, dan staan dataveiligheid, privacy, 

snelheid en flexibiliteit vaak centraal. Zo’n 59% van de Europese en Noord-Amerikaanse managers 

zegt dat databeveiliging momenteel het heetste hangijzer rondom digitalisering is.

Bronnen: 

IDC MaturityScape Benchmark: Digital Transformation in Manufacturing Worldwide, 2016

IDC  – infographic Is Your Network Ready for the Demands of the Digital Era?, 2017

https://dutchitchannel.nl/556047/veel-organisaties-zetten-in-op-digitalisering-van-bedrijfsprocessen.html, 2016

Deloitte onderzoeksrapport - Cyber Value at Risk in The Netherlands, 2016

http://inspire.ricoh.nl/infographic-digitaliseren, 2016

IDC White Paper - Why a Digital-Ready Network Makes Business Sense, 2017

Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report, 2017

Is uw netwerk klaar voor de digitale wereld?

Ga met Simac mee naar the next level in networking. 
Kijk op thenetworkgame.nl voor meer informatie 

over Simac en Cisco SDA.

T +31 (0)40 – 258 29 11 | E info@simac.com

Grootste zorgen over cyberattacks 
in Nederland: 

Level 2 

Handgestuurd

U beschikt over end-
to-end hardware, 

waarbinnen apparaten 
en access policies 
gecentraliseerd en 
handmatig kunnen 
worden beheerd.

Level 1 

Gefragmenteerd

Uw hardware staat 
centraal en is verdeeld 
in silo’s, waarbinnen 

u alle aparaten 
handmatig beheert. 

Level 3 

Semi-

geautomatiseerd

Binnen dit netwerk 
staat zowel hardware 
als software centraal, 

waarbij er op 
bepaalde gebieden 

automatisering wordt 
toegepast.

Level 4 

Geautomatiseerd

Software staat binnen 
dit netwerk centraal, 

en is end-to-end 
geautomatiseerd 
met behulp van 
controllers. Het 

netwerk is gedeeltelijk 
gevirtualiseerd. 

Level 5 

Zelfsturend

Het netwerk is volledig 
geautomatiseerd 

en gevirtualiseerd. 
Het netwerk leert en 
optimaliseert zelf, 

waarbij het flexibiliteit 
garandeert.

Bron: IDC  – infographic Is Your Network Ready for the Demands of the Digital Era?, 2017

Het opklimmen naar één niveau hoger in het traject, resulteert in een kostenverlaging van de 

netwerkinfrastructuur van maar liefst $24.200 tot $38.300 per honderd gebruikers per jaar.

Organisaties met een Digital Ready Network profiteren van 

interessante voordelen. Zo is de omzet twee à drie keer hoger 

dan die van organisaties met een niet-Digital Ready Network. 

Bron: IDC White Paper - Why a Digital-Ready Network Makes Business Sense, 2017
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De zorgen rondom veiligheid zijn terecht: 

Cybercriminaliteit kost Nederlandse bedrijven en de overheid jaarlijks 10 miljard euro.

46% van de Nederlandse bedrijven heeft het afgelopen jaar te maken gehad met 

ongeplande systeemuitval en 20% heeft daarbij data verloren.

Organisaties bewegen zich in de richting van een heel 

andere digitale wereld en hebben geavanceerde netwerken 

nodig die ze daarin ondersteunen. Cisco Software-

Defined Access (Cisco SDA) zorgt voor een snelle en vooral 

veilige netwerktoegang. De grondige beveiligings- en 

toegangsmaatregelen bieden de juiste bescherming en 

context, en nemen zorgen rondom netwerksecurity weg. 

Lees HIER meer over in de whitepaper: ‘Grip op het netwerk 

van de toekomst’.

Bron: Deloitte onderzoeksrapport - Cyber Value at Risk in The Netherlands, 2016

Grip op het netwerk 
van de toekomst
Weet wat er in uw netwerk speelt met Cisco SDA
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