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Het specialisatie principe  

In de 18e eeuw beschreef Adam Smith in zijn ‘Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 

of Nations’ hoe specialisatie er voor kan zorgen dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. 

Volgens deze theorie, die ook wel The Wealth of Nations genoemd wordt, kunnen 

ingewikkelde processen opgedeeld worden in versimpelde sub processen. Door het opdelen 

van deze processen ontstaat specialisatie en deze specialisatie zorgt er weer voor dat 

processen sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.  

Een bedrijf als Google heeft dit principe goed begrepen. Google is dé expert op het gebied van 

informatie zoeken op het internet. Voor het ‘Google tijdperk’, was het zoeken naar specifieke 

informatie een klus op zich. Vandaag de dag is het voor de gebruiker makkelijker om 

informatie te vinden op het internet. De zoekmachine is een gespecialiseerd stukje software, 

waardoor het zoeken naar informatie een stuk effectiever is geworden.  

Hoe zit dat met de processen binnen uw bedrijf? 

Tegenwoordig passen steeds meer bedrijven het specialisatie principe toe. De kern hiervan is 

immers om het dagelijks werk sneller en efficiënter te laten verlopen, wat ten goede komt aan 

de prestaties van een organisatie.  

 

Zo kan software voor het geautomatiseerd verwerken van de inkomende facturen een goede 

oplossing zijn om dit proces sneller en efficiënter te laten verlopen. De software zorgt er 

bijvoorbeeld voor dat facturen automatisch gecirculeerd kunnen worden binnen een 

organisatie, dat er altijd inzicht is waar en bij wie een factuur zich bevindt, maar ook dat er 

bijvoorbeeld geen dubbele betalingen gedaan worden. Hierdoor wordt het verwerken van 

facturen binnen organisatie een stuk efficiënter. 

Een tweede voorbeeld van het specialisatie principe is de ‘Cloud’. Cloud computing betekent 

zoveel als het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en 

gegevens. De Cloud biedt organisaties de mogelijkheid om gebruik te maken van software die 

op een externe server draait die aan het internet ‘hangt’. Er is dus geen fysieke server binnen 

de organisatie meer nodig. De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar meer te zijn van 

de gebruikte hard- en software en is dus ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud.  

Bovenstaande specialisaties worden steeds vaker gecombineerd. Steeds meer bedrijven kiezen 

voor digitale factuurverwerking in de Cloud. In deze whitepaper besteden we aandacht aan de 

voor- en nadelen van het werken met een Cloud oplossing.  
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To cloud or not to cloud 

Steeds meer processen spelen zich af in de Cloud. Zo is de Cloud inmiddels ook een 

mogelijkheid bij het kiezen van een oplossing voor het geautomatiseerd verwerken van 

inkoopfacturen. Waarom zou je als organisatie kiezen voor digitale factuurverwerking in de 

Cloud ten opzichte van een on-premise implementatie? Bepaal voordat u een keuze maakt 

eerst zelf wat voor uw organisatie belangrijk is. Om u wat meer inzicht te geven in de voor- 

nadelen van een (public) Cloud oplossing, hebben wij ze alvast voor u op een rijtje gezet. 

De voordelen  

Veiligheid 

Mocht je computer vastlopen of je woning in de brand vliegen, geen probleem. Je gegevens 

staan veilig in de Cloud. Geen back-ups op een externe harde schijf of server nodig. Uw 

gegevens staan altijd veilig opgeslagen en zijn vanaf iedere locatie benaderbaar.  

 

Lagere kosten 

Indien software op locatie geïnstalleerd wordt, zullen er een of meerdere servers aangeschaft 

dienen te worden. De server(s) waar de software op geïnstalleerd wordt, dient te worden 

voorzien van antivirus software, database software, webserver software, etc. Daarnaast 

moeten de servers onderhouden worden. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan het monitoren van de 

beschikbaarheid en het back-uppen van databases en bestanden. Dit is een flinke kostenpost, 

waar veel organisaties niet op zitten te wachten.  

 

Door gebruik te maken van een Cloud oplossing worden deze zaken uit handen genomen. De 

harde schijven en servers kunnen de deur uit, want een internetverbinding volstaat. Dat 

scheelt natuurlijk in de kosten. Bedrijven kunnen flink besparen op licenties en ondersteunend 

IT-personeel.  

Daarnaast geldt dat de overheadkosten (zie onderstaande afbeelding) van een software 

oplossing een relatief groot aandeel van de kosten innemen. Doordat software in de Cloud 

door meerdere partijen gebruikt kan worden, worden de overhead kosten gedeeld en zijn de 

totale kosten per gebruiker dus een stuk lager. 
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Schaalbaarheid 

Tekort aan opslagruimte is verleden tijd. Cloud diensten kunnen eenvoudig schaalbaar worden 

gemaakt, omdat Cloud leveranciers over zeer veel capaciteit in zowel hardware als 

netwerkverbindingen beschikken. Een server wordt, alvorens deze in gebruik genomen wordt, 

voorzien van een bepaalde hardware configuratie. Doordat in de loop van de tijd de software 

zwaardere eisen gaat stellen aan de hardware, omdat je bijvoorbeeld meer gebruikers of 

modules toe gaat voegen, kan het zijn dat er extra geheugen, schijfruimte, of rekenkracht 

nodig is. Veel Cloud leveranciers kiezen er daarom voor om rekening te houden met 

schaalbaarheid. Deze schaalbaarheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat er, indien nodig,  

gemakkelijk extra geheugen toegevoegd kan worden aan de server.   

Cross platform 

Cloud software wordt als web applicatie aangeboden. Door middel van een standaard internet 

browser kan men naar een website navigeren waar de software draait. Doordat de software 

als web applicatie aangeboden wordt, is deze vanaf elk apparaat met een browser te 

benaderen. Denk hierbij aan een PC, laptop, iPad, of mobiele telefoon. Het maakt hierbij niet 

uit of uw PC draait op Windows, IOS (Apple) of Linux. De software is altijd benaderbaar. 

 

Overal toegang 

Nog een voordeel is dat je overal toegang hebt tot de applicatie. Je bent niet gebonden aan 

een apparaat of locatie, aangezien je alleen een webbrowser en internetverbinding nodig 

hebt. Je kunt dus altijd en overal de status van je facturenstroom inzien. Omdat de data extern 

wordt opgeslagen, kan er naadloos gewisseld worden tussen verschillende apparaten. De data 

wordt ‘stateless’ opgeslagen, wat inhoudt dat wat u achterlaat op uw werk PC naadloos 

opgepakt kan worden als u bijvoorbeeld bij een klant op locatie bent. 

 

Altijd up-to-date 

Veel bedrijven die Cloud software aanbieden, kiezen ervoor deze software kosteloos te 

updaten op het moment dat er een nieuwere versie van de software uitkomt. U kunt daardoor 

altijd gebruik maken van de laatste versie van de aangeboden software zonder dat hier extra 

kosten aan verbonden zitten. De beheerder van de Cloud oplossing doet deze update voor alle 

gebruikers tegelijk. 

 

Snelheid 

Doordat Cloud software vaak standaard geïnstalleerd wordt zonder klant specifiek maatwerk, 

is het minder complex om deze oplossing op afstand in te richten en te onderhouden. Er hoeft 

geen nauw overleg plaats te vinden met de producent van de software om ervoor te zorgen 

dat het maatwerk aansluit op de processen bij de gebruiker. Zowel het op afstand 

implementeren en onderhouden van de software als de snelle standaard implementatie 

zorgen er voor dat de software op een  kosteneffectieve wijze geïnstalleerd wordt, wat 

resulteert in een betaalbare oplossing voor de gebruiker. 
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Nadelen  

Hoewel bovenstaande punten duidelijk spreken vóór de aanschaf van een Cloud oplossing, 

zitten er ook  verschillende nadelen aan verbonden.  

Veiligheid 

Software die openbaar toegankelijk is, is gevoeliger voor aanvallen van buitenaf. Indien een 

ontwikkelaar van Cloud software zich hiervan bewust is, zijn er echter verschillende manieren 

om ervoor te zorgen dat dergelijke gevaren beperkt worden. 

Zo kunnen er eisen aan de moeilijkheidsgraad van een wachtwoord worden gesteld, kan de 

geldigheid van een wachtwoord beperkt worden of kan er een maximum aantal inlogpogingen 

ingesteld worden om zo de kans op aanvallen te beperken. 

Daarnaast worden bij een Cloud oplossing over het algemeen verschillende organisaties 

aangesloten op één server, met het gevaar dat klanten elkaars informatie in kunnen zien. Bij 

het ontwikkelen van een Cloud oplossing wordt daarom extra aandacht besteedt aan de 

scheiding van gegevens, waardoor dit risico tot een minimum beperkt wordt. Dit gevaar is 

volledig te elimineren door gebruik te maken van een private Cloud. In dit geval wordt er een 

Cloud server ingericht voor één specifieke klant. Hierdoor heeft u alle voordelen van een 

(public) Cloud oplossing, maar is het kostenvoordeel beperkt.  

 

Prestaties 

Doordat Cloud software aan meerdere partijen beschikbaar wordt gesteld, bestaat er een kans 

dat er een piek in de belasting van de server plaats vindt. Op dat moment kunnen klanten 

hinder ondervinden doordat de software trager reageert.  

In het geval van factuurverwerking in de Cloud kan het bijvoorbeeld voorkomen dat het 

importeren van leveranciersgegevens uit een extern ERP programma een piek oplevert in de 

belasting. Door deze taken voor verschillende klanten te spreiden kunnen hoge pieken, en dus 

overbelasting, vermeden worden. 

 

Koppelingen met andere systemen 

Op het moment dat de software in de Cloud draait is het alleen mogelijk om te koppelen met 

software pakketten die ook via het internet benaderbaar zijn. In het geval dat u kiest voor 

factuurverwerking in de Cloud dient u, om een koppeling tot stand te kunnen brengen, ook 

gebruik te maken van een ERP pakket dat via het internet benaderbaar is. Dit maakt de keuzes 

meer beperkt. 

 

Maatwerk 

Omdat er in de Cloud over het algemeen gewerkt wordt met standaard software, is het niet 

altijd mogelijk om het gewenste maatwerk te verwerken in de geboden oplossing. Zo dient er 

bijvoorbeeld rekening gehouden te worden met het feit dat Cloud software automatisch ge-

update wordt wanneer er nieuwe versies beschikbaar zijn. Bij een maatwerk oplossing zal dit 

niet mogelijk zijn, waardoor de continuïteit van de software in gevaar komt.  
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Afhankelijkheid 

Aangezien Cloud software een online dienst is, betekent geen internetverbinding geen toegang 

tot je facturen. Een ander praktisch probleem is de afhankelijkheid van de leverancier. Als er 

iets mis gaat in de servers, heb je niet direct invloed op het verhelpen van het probleem. 

Omdat de software op de servers van de dienstverlener staat, ben je hierin afhankelijk van de 

leverancier van de Cloud oplossing. Daar staat echter tegenover dat de leverancier over de 

expertise beschikt om eventuele storingen snel op te lossen. In de praktijk kan dit betekenen, 

dat problemen eerder zijn opgelost dan wanneer de software op eigen servers draait.  

 

Kortom 

Een ding is duidelijk, de opmars van de Cloud is niet te stoppen. Maar wat is wijsheid voor uw 

organisatie? Kunt u het beste kiezen voor een Cloud oplossing of toch liever on-premise? Het 

antwoord op deze vraag is niet aan mij. Samenvattend kunnen we stellen dat er voor beide 

kampen voldoende argumenten te bedenken zijn. Wat opvalt is dat aan bijna elk voordeel wel 

een nadeel kleeft en andersom. Uiteindelijk ligt het aan de wensen van u als gebruiker wat 

zwaarder weegt. Spelen uitbesteding  en kostenbesparing/ -spreiding een belangrijke rol? Dan 

is een Cloud oplossing duidelijk een goede keuze. U heeft geen omkijken meer naar het 

onderhoud van de soft-  en hardware, waardoor u zich kunt richten op de kern van uw 

bedrijfsprocessen. Wilt u graag zelf de controle hebben, meer mogelijkheden en speelt 

veiligheid een erg grote rol? Dan is een on-premise oplossing wellicht de betere keuze. U ben 

niet afhankelijk van een derde partij en kiest voor een oplossing die aan uw wensen kan 

worden aangepast waardoor u meer keuzevrijheid hebt. 

  

Advies is dan ook van essentieel belang om te weten of een Cloud oplossing voor u interessant 

kan zijn. Vraag uw leverancier daarom altijd naar de voor- en nadelen voor uw specifieke 

organisatie wanneer u op zoek bent naar een oplossing voor het digitaal verwerken van 

facturen. To Cloud or not to Cloud, that’s the question! 

  

 

 

 

 

 


