Samenwerken aan groei:
kleine bedrijven en de cloud
Kleine en middelgrote bedrijven zien hun omzet toenemen 
zodra ze hun gegevens en apps naar cloudomgevingen migreren.

De mogelijkheden zijn eindeloos
Kleine bedrijven genereren meer inkomsten via
de cloud, m
 et nieuwe services voor een betere
samenwerking e
 n hogere productiviteit.
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De keuze voor groei
We vroegen kleine bedrijven of ze in de toekomst zouden k iezen
voor een model waarbij toepassingen lokaal worden geleverd of
via de cloud.

Kleine bedrijven met een groeiende omzet
blijken

50%

50% vaker

voor een cloudmodel te kiezen.
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De voordelen
stapelen zich op
Kleine bedrijven die de cloud gebruiken,
profiteren van een betere b
 eveiliging, lagere
kosten en een hogere productiviteit.

94%

Kleine bedrijven die aangeven beter beveiligd 
te zijn sinds de overstap naar de cloud

59%

Kleine bedrijven die cloudservices gebruiken
en aangeven te profiteren van aanzienlijke
productiviteitsverbeteringen

30%

Kleine bedrijven die nog geen cloudservices
gebruiken en aangeven te profiteren van
aanzienlijke productiviteitsverbeteringen

82%

Ondervraagde bedrijven die de kosten hebben 
verlaagd door cloudtechnologie te gebruiken

70%

Ondervraagde bedrijven die aangeven dat ze de
besparingen dankzij de cloud weer in het bedrijf
investeren

Why Small Businesses Are Flying to the Web, Frevvo 2015; Small and midsize companies in the cloud reap security, privacy, and reliability benefits, Microsoft News Center, 11 juni 2013.

Kleine bedrijven roeren zich
Kleine bedrijven gebruiken de cloud om productiever te zijn door apps voor e-mail en 
samenwerking, zoals in Microsoft Office 365, te gebruiken.
Snelst groeiende
cloudapps voor kleine
bedrijven, 2013–2014

Snelst groeiende cloudapps
voor middelgrote bedrijven,
2013–2014
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Voor kleine bedrijven ziet de toekomst
er m
 et IT via de cloud goed uit
De concurrentie gaat verder met IT via de cloud. Wat is jouw volgende stap?
78% van de kleine bedrijven zal in 2020 volledig
zijn overgestapt naar cloud computing

De komende 12 maanden zal een groot aantal kleine
bedrijven gaan gebruikmaken van de volgende drie typen
cloudapps:
63%
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55%

56%

E-mail/samenwerking
Web/e-commerce
Office-programma’s
en -productiviteit

The Appification of Small Business, Intuit, 15 april 2015; Cloud Computing in Small Business, New Jersey Institute of Technology.

Op office.com/business vind je meer informatie
over een o
 verstap naar de cloud.

