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Uw administratie
is ‘in de wolken’
Het wordt alom geprezen als dé oplossing voor opslagcapaciteit:
de cloud. Inmiddels wordt u van meerdere kanten bestookt met
deze Engelse term voor wolk. Iets in de cloud hebben, betekent in
de praktijk vaak meer dan slechts het opslaan van gegevens. Er zijn
voor- en nadelen te bedenken bij ‘cloud-computing’.
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Goedkoop of duurkoop?

De cloud wordt standaard gezien als goedkoop, snel en lekker
makkelijk te regelen. Inderdaad is het redelijk snel en meestal
ook wel makkelijk te regelen, mits je met een goede partij en begeleiding in zee gaat. Maar goedkoop? Het klopt dat u geen forse
investering hoeft te doen in het aanschaffen van allerlei dure
servers en software, back-up-faciliteiten en personeel op uw
eigen IT-afdeling. Wees alert bij de afgesloten verzekeringen inzake uw IT en gegevens. Bij het in de cloud gaan, huurt of koopt
u meestal enkele of meerdere ter beschikking staande externe
faciliteiten. Het kan dan gaan over opslagruimte op servers, gebruik van faciliteiten, service die wel of juist niet wordt verleend,
aantal personen dat gebruik maakt van de faciliteiten, enzovoort.
Niet alle aanbiedingen op dit gebied zijn makkelijk te vergelijken.
Cadeaus worden niet aangeboden, wees daarvan bewust.
Als u duidelijke afspraken maakt over het gebruik van de aangeboden service en u inzicht hebt in de kosten die u moet maken
bij een eigen IT-infrastructuur binnen uw onderneming, kunt u
zelf bepalen of het qua kosten uit kan om ‘in de cloud te gaan’.

Help, ik kan niet bij mijn gegevens!

Zolang de zaken lopen en u toegang tot uw gegevens hebt en van
alle afgesproken diensten gebruik kunt maken, is er niets aan de
hand. Totdat de aanbieder van de cloud-dienst failliet gaat. Of,
zodra u de overeenkomst wilt beëindigen en gaat overstappen
naar een ander of het in eigen beheer wilt gaan uitvoeren. Dan
kan het zijn dat blijkt dat de cloud-leverancier juridisch eigenaar
is van uw gegevens, zodat u helemaal niet meer bij uw gegevens
kunt of met heel veel moeite en kosten deze gegevens opnieuw
moet verwerven. In uw overeenkomst dient u hier dus veel aandacht aan te besteden. Een aanvullend belangrijk punt is hoe de
dienstverlener met uw gegevens omgaat. Stelt zij deze gegevens
(anoniem) ter beschikking aan derden (concurrentie) of gebruikt
ze deze voor eigen doeleinden? Deze vragen vallen samen met
het juridische eigendom van uw gegevens die opgeslagen zijn in

de cloud. Overleg samen met uw jurist of deze risico’s bij u
voldoende zijn dichtgetimmerd.

Veiligheid boven alles!

Zodra u uw gegevens buiten de deur van uw onderneming wilt
neerzetten, is het belangrijk om te weten met wie u in zee gaat.
Een vis koopt u niet bij de eerste de beste persoon die deze aanbiedt. De leverancier van uw vis beoordeelt u ook op kwaliteit en
betrouwbaarheid. Vragen die u zich zou moeten stellen zijn
bijvoorbeeld: Wie is de cloud-dienstverlener? Waar worden mijn
gegevens opgeslagen? Welke andere partijen zijn hier bij betrokken? Hoe is de wetgeving van het betrokken land geregeld?
Privacy en bescherming van uw gegevens is zeer belangrijk. In de
VS mag de overheid in uw gegevens duiken. Wilt u dat? Hoe is de
beveiliging geregeld tegen hackers, virussen en DDoS-aanvallen?
Staat de dienstverlener financieel stevig in zijn schoenen? Kunnen ze de snelle ontwikkelingen in computerland bijhouden?
Zo zijn er legio andere vragen te stellen bij de bescherming van
uw gegevens, die extern zijn opgeslagen.
Naast voorgaande punten zijn er nog meerdere risico’s aanwezig
bij het ‘in de wolk gaan’ met uw gegevens. Overleg met uw adviseur over deze zaken is belangrijk. Die kent uw
situatie en weet ook wat u het beste kunt en
moet doen. Natuurlijk is Profinis altijd bereid
u daarin bij te staan. ■
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