


Every Cloud has a silver lining, oftewel, iedere 
vervelende situatie heeft een positieve kant. 
Wanneer je deze zin omdraait kunnen we 
constateren dat we niet meer om de Cloud 
heen kunnen. Hoe hard we de Cloud ook 
proberen te vermijden, het wordt steeds 
duidelijk dat het geen keuze is maar een 
onvermijdelijkheid. In de huidige digitale wereld 
zijn de voordelen van Cloud computing en 
opslagmogelijkheden te groot om te negeren. 

De Cloud biedt zowel bedrijven als particulieren 
dus een reeks van voordelen, waaronder 
schaalbaarheid, kostenbesparing, efficiëntie 
en een betere gegevensbescherming. Met 
name dat laatste is van belang in de huidige 
digitale wereld en fysieke samenleving, waar 
de veiligheid van data en gegevens altijd moet 
worden gewaarborgd. 

Hoe belangrijk is de Cloud voor jou?

EVERY SILVER LINING HAS A CLOUD

MICROSOFT 365 NIET MEER 
WEG TE HALEN 
Altijd en overal kunnen (samen)werken zonder 
problemen; daar draait het tegenwoordig allemaal 
om in het bedrijfsleven. Steeds meer mensen 
en organisaties stappen dan ook over op de 365 
producten van Microsoft. Bedrijfsactiviteiten 
stroomlijnen, kosten verlagen en de efficiëntie 
verbeteren zijn zomaar wat redenen waarom de 
overstap wordt gemaakt. Corrupte documenten, 
verloren e-mails en crashende servers lijken hiermee 
dan ook verleden tijd.
 
De meeste mensen zijn al bekend met de welbekende 
tools als Outlook, Excel, Word en PowerPoint. Sinds 
het thuiswerken steeds meer de norm is geworden 
en het samenwerken vanuit meerdere locaties steeds 
vaker voorkomt zijn tools als SharePoint en Teams 
ook niet meer weg te denken binnen de meeste 
organisaties. Je kunt intussen wel stellen dat Microsoft 
365 het (thuis)werken gemakkelijker maakt. De 
software is dan ook niet meer weg te denken binnen 
het bedrijfsleven.

DE CLOUD ZIEN WE NIET
WAT BETEKENT DIT VOOR HET MILIEU? 
De cloud is tegenwoordig bijna niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij. Het biedt ons de 
mogelijkheid om onze gegevens en applicaties op te 
slaan en te gebruiken via het internet, zonder dat we 
ons zorgen hoeven te maken over de infrastructuur 
of hardware die daarvoor nodig is. Het is dan ook 
geen verrassing dat de cloud steeds populairder 
wordt, zowel voor particulieren als voor bedrijven. 
Maar wat is de impact van de cloud op het milieu? 

Het is belangrijk om te beseffen dat de cloud per 
definitie niet direct een negatieve impact heeft op 
het milieu. In sommige gevallen kan het zelfs positief 
zijn, bijvoorbeeld wanneer gegevens in de cloud 
worden opgeslagen in plaats van op fysieke servers. 
Dit kan namelijk leiden tot een vermindering van het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot, omdat er minder 
fysieke apparatuur nodig is en deze apparatuur 
efficiënter kan worden gebruikt. Bovendien kan het 
gebruik van de cloud bijdragen aan de ontwikkeling 
van hernieuwbare energiebronnen, omdat grote 
cloudproviders steeds vaker gebruik maken van 
zonne- en windenergie om hun datacenters van 
stroom te voorzien. 

Er zijn echter ook zorgen over de impact van de cloud 
op het milieu, met name het energieverbruik van de 
datacenters waar gegevens worden opgeslagen en 
verwerkt. Deze datacenters hebben namelijk enorme 
hoeveelheden energie nodig voor hun werking en 
koeling, wat kan leiden tot een hoge CO2-uitstoot. 

Maatregelen om de impact van de cloud op het 
milieu te verminderen, zijn onder andere het gebruik 
van energie-efficiënte apparatuur en hernieuwbare 
energiebronnen in datacenters. Het verminderen van 
energieverbruik kan ook worden bereikt door de data 
dichterbij de gebruiker op te slaan. 

Tot slot is het van belang om bewust te zijn van de 
impact van ons eigen gebruik van de cloud op het 
milieu. We kunnen bijvoorbeeld proberen onze 
gegevens zo efficiënt mogelijk op te slaan en te 
gebruiken, en om onze apparaten uit te schakelen 
wanneer we ze niet gebruiken. Ook kunnen we 
overwegen om gebruik te maken van cloudproviders 
die zich inzetten voor duurzaamheid en die werken 
met hernieuwbare energiebronnen.

IN THE CLOUD
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Kies nu voor Exchange Online van 
Microsoft en kies voor een compleet 
email pakket met alle functionaliteiten 
die je nodig hebt. Met Exchange Online 
kun je overal bij jouw email, agenda 
en contacten. Je hebt voldoende 
opslagruimte en kunt flexibel per 
maand emailadressen toevoegen 
en verwijderen. Koppel Exchange 
Online aan Outlook op jouw PC, jouw 
smartphone of maakt gebruik van de 
handige Outlook Web App. 

Meer weten over dit product? Neem 
dan gerust contact met ons op.

PRODUCT VAN
DE MAAND
EXCHANGE ONLINE

info@qweb.nl                -                088 208 8088                -                qweb.nl

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Geef dit door aan info@qweb.nl

QWEB NIEUWS

Eerder hebben wij afscheid genomen van 
twee stagiairs, genaamd Levi en Leyander. 
Het kan zomaar zo zijn dat jij één van deze 
twee toppers aan de telefoon hebt gehad. 
Wij willen de jongens bedanken voor hun 
inzet en wensen hen veel succes bij het 
vervolg van hun studie.

De afgelopen weken mochten wij drie 
nieuwe stagiairs verwelkomen op onze 
helpdesk. 

Neem voor vragen gerust contact op met 
onze support en wie weet krijg jij één van 
hen aan de telefoon. 


