
Situatie:
Bedrijfssoftware over het internet wordt steeds populairder. Vrijwel alle grote 
softwareleveranciers en IT-integrators bieden steeds uitgebreidere en professionelere 
onlinediensten aan onder de noemer SaaS. Maar ook hier gaan kansen vergezeld met 
gevaren. Met name op het gebied van informatiebeveiliging biedt SaaS de nodige 
uitdagingen. 

VDSS is in een hybride omgevingen te plaatsen. Het kan dus als SaaS, PaaS, IaaS en 
ook on-premises, zelfs zonder internet verbinding draaien.

Onderzoeksvragen: 
Wat is jullie mening als een security leverancier zegt zijn oplossing alleen als SaaS te 
leveren?
Kunnen jullie voor- en nadelen opnoemen? 
Wat is jullie advies in deze?

Ondersteunende informatie:
Software as a Service, vaak afgekort als SaaS, wordt ook weleens software on demand
genoemd. Dit is software die als een online dienst wordt aangeboden. De klant hoeft 
de software niet aan te schaffen, maar sluit bijvoorbeeld een contract per maand per 
gebruiker af. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de 
gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. 

Letterlijk vertaald betekend on-premises in het Nederlands “ter plaatse” of “op 
locatie”. Wanneer iets dus on-premises staat is het systeem compleet in eigen beheer, 
de software en gegevens draaien op eigen servers. De klant is zelf verantwoordelijk 
voor de veiligheid, de beschikbaarheid en het beheer van het systeem. 

De cloud verwijst naar servers die via internet worden gebruikt, alle software en 
databases draaien op die servers. Cloudservers bevinden zich in datacenters over de 
hele wereld. Door gebruik te maken van cloud computing hoeven gebruikers en 
bedrijven geen fysieke servers zelf te beheren of softwaretoepassingen op hun eigen 
machines uit te voeren 

Hybride clouds combineren public- en private clouds en ze kunnen ook on-premises 
infrastructuur bevatten. Dit cloud model helpt een bedrijf zijn technische en 
bedrijfsdoelstellingen effectiever en kostenefficiënter te bereiken dan alleen met on-
premises, public cloud of private cloud. ij het implementeren van VDSS komt er vanuit
de klant een steeds hogere druk/eis om 2FA te leveren. 

SaaS of Hybride


