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“SAMEN OP REIS”



● Waarom 100% Cloud?

● Wat is 100% Cloud?

● ICT in de praktijk: 3 Scenario’s

● Hoe dan? Demo 100% Cloud

15.00 - 15.30 uur // 100% Cloud



Delen op social media? We like!!!

SpotOnMedics



THEATER

100% Cloud: Eenvoudiger,  
Goedkoper, Beter en Veiliger

Overstappen

Stan Megens
Everclouds

15:00 - 15:30

Hi, welkom op deze masterclass!



Even kort voorstellen….

● Stan Megens / Everclouds

● 2011: ICT moet eenvoudiger

● 2014: Google Premier Partner

● 2016: Samen met SpotOnMedics 

voor 100% cloud



Waarom 100% cloud

● Eenvoudiger
● Betrouwbaarder
● Veel goedkoper
● Veiliger (AVG)
● Het nieuwe werken
● Samenwerken faciliteren
● Mobiel werken
● Overal kunnen werken



Hoe dan?

● Geen servers
● Nooit meer onderhoud
● Geen beheer
● Geen lokale dataopslag
● Nooit meer backups maken
● Nooit meer upgrades / patches



Waarom 100% cloud?



ICT in de praktijk

1. Lokaal

2. Hosted (Comvio, RoNo, Remote Desktop, Citrix, Thin Client)

3. Cloud / SaaS (Software as a Service)



1) Lokaal werken

● Moeilijk, gevaarlijk en duur

● Veel kwetsbaarheden: iedere PC en alle software

● Werken buiten basislocatie => USB of mailforward

● Verlies, diefstal van data (meldingsplicht AVG)



Veiligheid . . . . 

● Nijmeegse tandartspraktijk (link)

● Fysio in Friesland

Van de gijzeling werd direct melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ook werden IT-experts 
ingeschakeld. De Samenwerkende Tandartsen Nijmegen maken de hack nu pas bekend, zodat eerst 
onderzoek gedaan kon worden.

Cryptovirus: Deze praktijk was al wel SpotOnMedics klant, maar toch stond er nog veel data lokaal. 
Bijvoorbeeld documenten. Er is er 20 jaar data verloren gegaan ondanks betaling van het losgeld!

https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/nijmeegse-tandartsen-gehackt-mogelijk-gegevens-duizenden-patienten-op-straat~af5d845d


2) Hosted (Comvio, RoNo, Thin Client)

● Veilig

● Nog steeds kwetsbaarheden

● Inflexibel: mobiel werken of samenwerken buiten het 
bedrijf (het nieuwe werken)

● Duur!



3) 100% Cloud (SaaS = Software as a Service)

● Simpel: Alleen webbrowser nodig.

● Flexibel: Werk altijd en overal, snel groeien

● Veilig(st): Encryption, Two-Step, Schaal, 360 security

● Prijs (vraag naar onze kostenvergelijking)



Simpel in gebruik

● Begonnen als Gmail

● Geen systeembeheer

Alles in een Browser

● Browser werkt altijd

● Niets installeren: geen 
software, upgrades of 
licentiecodes. 

● Inloggen en werken!

Werkt altijd en overal

● Alle apparaten

● Al uw data online: mail, 
bestanden, etc

● Nooit storing (99,98%)

Simpel in gebruik, Simpel in beheer



Het nieuwe werken: Samenwerken in de cloud

Google Drive

● Voor al uw bestanden

● Overal toegankelijk

● Deel uw bestanden met 
andere therapeuten

● Onbeperkte opslag

Samenwerken!

● Werk samen in 
documenten

● Revisiegeschiedenis

● Compatibel met MS-Office

Google is beter

● Zoek in al uw mail en 
documenten

● Born in the cloud 

● 24/7 telefonisch support 
(Nederlandstalig)



Veilig en Betrouwbaar

Veilig en betrouwbaar

● AVG Proof, GDPR, ISO 
27001 

● Cloud is veilig!

● 2-staps authenticatie

● Bedrijfsdata staat niet op 
USB-sticks, Laptops of PCs.

Beheerd door Experts

● De beste beveiligings-
experts ter wereld.

● Spam en Virussen: 
Verleden tijd!

Goed gezelschap

● Miljoenen gebruikers

● Kleine en grote praktijken



Google Mail - Snel en betrouwbaar. Het werkt op alle apparaten en is beter omdat u geen spam 
meer krijgt. U gebruikt geen mappen maar kunt onbeperkt mail opslaan en doorzoeken. 

Google Drive - Voor al uw bestanden, foto’s en video’s. Organiseer Drive in mappen en geef 
rechten aan uw therapeuten. Doorzoek al uw bestanden in één seconde. Bewerk uw bestanden 
in de cloud, op uw PC, Mac, tablet of smartphone. Met de koppeling vanuit SpotOnMedics 
FysioOne direct uw protocollen online in de cloud.

Google Docs - De tekstverwerker van Google. Maak documenten, deel ze met anderen 
therapeuten en werk samen aan een beter resultaat. Vergeet bijlagen en gebruik automatisch 
versiebeheer om controle te houden. 

Google Sheets - Google Sheets is het spreadsheet-programma van Google. Juist bij sheets is 
het vaak handig om samen in een document te werken. Maak takenlijsten, nieuwe 
zorgproducten of business-rules van verloningen, compatibel met Excel.



Jouw praktijk kan 100% Cloud werken!

● SpotOnMedics
● SpotOnMedics Financieel (Yuki)
● Google G Suite

○ Mail en Contacten
○ Bewaar al uw documenten (PDFs , Foto’s, Video’s)
○ Bewerk uw documenten met Google Docs
○ Overige Gereedschappen (Google Sites, Chat)

● 2019: Nu ook telefonie 100% in de cloud (maak je eigen belplan)



Wie werken er nu 100% cloud?



Demo !



Vragen? Reacties? Suggesties?



100% Cloud:

● Eenvoudiger
● Goedkoper
● Flexibeler
● Veiliger



Take home message: 

“ Je hoeft geen ICT te beheren om het te gebruiken”



Blijft
 u stra

ks ook

nog even borre
len?


