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Technologie & Techniek

Cloud computing vanaf het begin. De naam 
cloud computing verwijst naar het  
internet. Het is een methode waarbij 
infrastructuren, zoals netwerken, back-
up voorzieningen, computerplatforms  
en softwareservices, over verschillende 
computers worden verdeeld. Deze 
onderde len worden via een web interface 
benaderd. De oudste en bekendste  
voorbeelden van cloud computing zijn 
hotmail, Gmail, Yahoo en YouTube. 

Facebook is ook een cloud-applicatie: je 
weet niet waar het draait en je weet niet 
waar je gegevens worden opgeslagen. 
Het belangrijkste verschil tussen een pri-
vate cloud en een publieke cloud is dat 
bij een publieke cloud de cloud-infra-
structuur wordt gebruikt door verschil-
lende bedrijven terwijl bij een private 
cloud het eigen datacenter wordt 

gebruikt. Cloud computing is dus letter-
lijk het gebruiken van rekenkracht in de 
internet-wolk. ‘Software as a Service’ 
(SaaS) of wel ‘Service on Demand’ is de 
oudste en meest bekende vorm van cloud 
computing. Iedereen die online e-mail 
bekijkt, maakt al gebruik van een 
dergelijke service.

Direct inloggen en rapporteren
SaaS is een dienstverleningsmodel dat 
via een abonnement wordt afgenomen. 
Een Windows PC of Mac dan wel tablet of 
smartphone met internetverbinding is al 
voldoende om de applicatie te gebruiken. 
Deze combinatie geeft een hoge flexibi-
liteit van inzetbaarheid in organisaties. 

Gebruik van de iPad is eenvoudiger als 
een webgebaseerd cloud-systeem wordt 
toegepast. Denk bijvoorbeeld aan inspec-
tieronden. Bevindingen worden direct 
ingelogd in het kwaliteitsmanagement-
systeem en eventuele acties zijn te  
nemen. 
In het laboratorium kan een tablet voor 
extra mobiliteit zorgen. De buitendienst-
medewerker gebruikt dan zijn smart-
phone om in het veld bevindingen direct 
te rapporteren, terwijl op kantoor Win-
dows of MAC’s worden gebruikt met een 
directe koppeling met de klantenservice 
(CRM) en productiesystemen (MES en 
ERP). Meestal wordt een SaaS-applicatie 
door meerdere klanten gebruikt. Daarbij 

‘Cloud computing’. Er wordt steeds meer over gesproken, maar wat is het nu precies? Wat zijn de 

(economische) voordelen en waar moeten bedrijven alert op zijn?  Dit artikel geeft met LIMS 

(Laboratorium Informatie Management Systeem) als voorbeeld aan niet-technische 

functionarissen in productie en management, inzicht in cloud computing. Conclusie: het door 

kwaliteitslaboratoria veel gebruikte LIMS is nu al geschikt voor een cloud-toepassing.

Laatste weerbericht voor het laboratorium: 

Meer wolken op komst

‘Beveiliging, compliance en de 
wijze waarop data zijn 
opgeslagen, zijn in orde’

Een recente studie van onderzoeksbureau Loud-
house concludeert dat 16% van de Europese 
bedrijven op grote schaal cloud computing-dien-
sten hebben geïmplementeerd en dat 60% van 
die bedrijven menen dat die oplossingen hun 
belangrijkste methode voor IT-beheer zullen zijn 
tegen 2014. Albert Heijn kondigde recentelijk 
aan dat alle 55.000 medewerkers gebruik gaan 
maken van Google Apps.

Gebruik: ook AH

Ad van der Lee, QA/R&D-manager bij Herman Jansen Beverages Nederland: “SaaS ontzorgt. 
De server wordt niet belast, IT heeft er geen zorgen over en de kosten zijn duidelijk.”
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ziet iedere klant uiteraard alleen zijn 
eigen gegevens (net zoals bij teleban-
kieren).

Toepassing cloud computing: LIMS
Een intern LIMS is een kostbare operatie. 
Ondanks de perceptie dat interne  
hosting goedkoop is – de salarissen voor 
IT-ers worden immers toch al betaald – 
komen de kosten snel op vele duizenden 
euro’s per jaar. De tijd die het kost om de 
serversoftware up-to-date te houden, 
back-up protocollen te definiëren (en 
monitoren) en LIMS-updates te installe-
ren, bedraagt al gauw een dag per 
maand. Daar komen de investeringen in 
hardware bij. Deze kosten komen elke 
paar jaar terug door de afschrijftermijn 
van de servers en infrastructuur.
Bij cloud computing zijn het beheer, de 
updates en applicatieontwikkelingen in 
handen van de leverancier van de SaaS-
oplossing. Op deze manier is het niet 
noodzakelijk voor een organisatie om IT-
kennis in huis te halen, wat een aanzien-
lijke kostenbesparing betekent. Boven-
dien is de technologie zeer complex. Een 
ander financieel voordeel is dat er geen 
grote investeringen vooraf nodig zijn 
voor hardware en applicatiesoftware. Er 
zijn ook geen jaarlijkse onderhouds-
contracten.
Bij SaaS wordt applicatiesoftware dus 
aangeboden op basis van het eigenlijk 
gebruik. Er worden geen extra kosten in 

rekening gebracht voor het ontwikkelen 
van de software of het onderhoud. Al 
deze kosten worden gebundeld in de 
SaaS servicelicentie-overeenkomst (Ser-
vice Level Agreement, SLA). Hierin wordt 
ook de beschikbaarheid, back-up garan-
tie, zorgvuldig beschreven. 
Kanttekening is dat de ‘betaal naar 
gebruik’-modellen nog divers zijn en 
ze ker nog niet conform cloud computing-
definitie gestandaardiseerd. Sommige 
softwareleveranciers met conventionele 
software hebben moeilijkheden hun 
bestaande conventionele licentiestruc-
tuur aan te passen. Nieuwe appli-
catieleveranciers hanteren vaak betere 
op de SaaS-structuur gebaseerde model-
len.
Een kostenindicatie voor een cloud-LIMS 
is €5.000 tot €10.000 per jaar. Dit bedrag 
is inclusief computergebruik (cloud), 
applicatiesoftware, back-up, systeembe-
heer en staat dus tegenover de aanschaf 
en daarmee investering in (eigen) soft-
ware, computers, IT-personeel, back-up 
voorzieningen, onderhoud en dergelijke.

Tevreden gebruiker
“SaaS ontzorgt. De server wordt niet 
belast, IT heeft er geen zorgen over en de 
kosten zijn duidelijk”, zegt Ad van der 
Lee, QA/R&D-manager bij Herman Jan-
sen Beverages Nederland BV, producent 
van gedistilleerde dranken zoals Son-
nema Beerenburger. “In ons LIMS (Alis 
van Asystance, red.) zijn er geen 
beperkingen in het aantal concurrent-
gebruikers. Dit betekent dat niet voor 
iedere gebruiker of instrument extra  
hoeft te worden betaald.”
In tegenstelling tot Herman Jansen  
Beverages kozen de meeste laboratoria 
de laatste jaren voor intern geïn-
stalleerde LIMS-oplossingen. De behoef-
te aan laboratoriumautomatisering nam 
toe door grotere analysevolumes als 
gevolg van eisen voortkomend uit voed-
selveiligheidssystemen en -standaarden. 
Vaak werd er vanuit gegaan dat dit de 
enige optie was.
Daar komt verandering in, want inmid-
dels groeit SaaS snel in het LIMS-seg-
ment in de voedingsmiddelenindustrie. 
Van der Lee illustreert het gebruik: “Ik 
krijg op mijn smartphone een e-mail en 
kan direct op het elektronische workflow-
formulier een vinkje zetten voor de ver-
volgactie. Ideaal omdat we meerdere 
locaties hebben. Bolsward boekt een 
klacht in, Schiedam analyseert en in 
plaats van zelf e-mails te sturen, is dit 

proces nu volledig geautomatiseerd.”
Hij voegt er aan toe dat het voor de labo-
ranten belangrijk is per order precies te 
weten welke specificaties gelden en wel-
ke analyses en controles er moeten 
plaatsvinden. “Dat vraagt om een sys-
teem dat kwaliteit en processen goed 
borgt en beheersbaar maakt.”

Emotie
Voorstanders van de nieuwe technologie 
en diensten zien onbegrensde moge-
lijkheden en veel voordelen: onbeperkte 
schaalbaarheid, minder kapitaalbeslag 
en lagere kosten. Leveranciers die met 
keurmerken (zoals ISO-certificering) 
kunnen aantonen dat hun cloud-dienst-
verlening ook gestandaardiseerd is, bie-
den het antwoord op de beperking die er 
nu nog op dit terrein is. Uiteindelijk zul-

len meer sectorspecifieke oplossingen 
ontstaan met hun eigen cloud-profiel, 
bijvoorbeeld voor logistieke dienstverle-
ning, de productie- of financiële sector of 
laboratoria. Het draait bij cloud compu-
ting echter nog teveel om emotie. Een 
SaaS LIMS ‘voelt’ duurder aan doordat er 
regelmatig een factuur voor wordt ont-
vangen. Een reële vergelijking en diverse 
studies laten zien dat de totale operatio-
nele kosten in bijna alle gevallen lager 
uitvallen. De top van organisaties moet 
het vertrouwen krijgen dat de cloud de 
volgende stap zal zijn. 

Laatste weerbericht voor het laboratorium: 
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‘Het draait bij cloud computing 
nog teveel om emotie’

De belangrijkste nadelen die worden genoemd 
over cloud computing hebben betrekking op  
de privacy en het extern opslaan van bedrijfs-
gevoelige informatie. Check dus altijd welke 
voorwaarden er worden gesteld aan een  
publieke (public) of privé (private) cloud  
computing-toepassing.

Nadelen cloud computing

Mobiel zijn er vinkjes te zetten op het elektronische 
workflowformulier voor de vervolgactie.


