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Ondernemingen moeten in elke branche op zoek gaan naar manieren om de productiviteit, 
efficiëntie en ervaringen te verbeteren: retailers willen naadloze omnichannel-interactie met klanten 
bieden; boeren hebben meer automatisering op locatie nodig of faciliteiten voor hogere 
gewasopbrengst; en zorgaanbieders moeten effectievere en efficiëntere patiëntenzorg leveren. 
Edge computing kan een oplossing zijn. 'At the edge' kunnen retailers soepele klantervaringen 
bieden via gebruiksscenario's zoals inzichten in het aantal klanten en wachtrijbeheer. Boeren 
kunnen autonome apparatuur met sensoren gebruiken om nauwkeurig gewasbeheer te bieden, 
terwijl distributeurs en supermarkten de verse smaak en kleur van de producten kunnen behouden 
totdat deze de klant bereiken. Zorgaanbieders kunnen monitoring en apparaatbeheer op afstand 
bieden om de patiëntenzorg en het resultaat te verbeteren. 
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Over Dell 

Het aanpassen van gebruiksscenario's en toepassingen van ondernemingen om data 'at the edge' 
te benutten is geen bijzonderheid meer. Het is een strategische noodzaak voor ondernemingen van 
elke omvang om een concurrentievoordeel te verkrijgen en te behouden. 

 
Om een veelvoud aan toepassingen en gebruiksscenario's 'at the edge' mogelijk te maken, 
moeten organisaties een combinatie van de drie belangrijkste technologieën in de drie-eenheid van 
Forrester gebruiken als bouwstenen: 

 
• Edge computing. Edge computing maakt lokale analyse van data van IoT-apparaten, 

sensoren, camera's en dergelijke mogelijk, zodat onmiddellijk beslissingen kunnen worden 
genomen als snelheid cruciaal is. Met oplossingen voor edge computing worden de 
bedrijfsactiviteiten uitgebreid tot buiten het zakelijke datacenter, zodat organisaties software 
kunnen ontwerpen om deze op flexibele wijze te implementeren tussen centrale en plaatselijke 
locaties, endpointomgevingen kunnen integreren in hun IT-infrastructuur, de netwerklatentie 
kunnen verminderen en vrijwel directe analytics en snelle capaciteitsopschaling kunnen bieden. 
Edge computing is een essentieel element van de digitale transformatie en modernisering in 
veel ondernemingen, in het bijzonder als deze technologie wordt geoptimaliseerd met 5G-
netwerken en modern applicatiedatabeheer. Edge computing kan voor de meest 
uiteenlopende toepassingen worden gebruikt, van patiëntmonitoring in ziekenhuizen tot 
oplossingen voor rijassistentie. 

 
• IoT. IoT verwijst naar intelligente endpoints die zijn verbonden met het netwerk. IoT-endpoints 

kunnen stationair of mobiel zijn: een machine, voertuig, treinstel, koelkast, mobiele telefoon, 
enzovoort. IoT-endpoints produceren enorme hoeveelheden data die kunnen worden 
geanalyseerd om waardevolle inzichten te verkrijgen voor het verbeteren van de 
bedrijfsactiviteiten en het moderniseren van klantervaringen. In de gezondheidszorg bieden 
'wearables' bijvoorbeeld realtime patiëntmonitoring op afstand, in de retail kan 
supplychainmanagement worden verbeterd met gps-sensoren terwijl in de energiesector 
slimme meters het energieverbruik bijhouden en de vraag voorspellen. 

 
• 5G-netwerken. 5G is veel meer dan de generatie na 4G – het is een grensverleggende 

communicatie-upgrade waarmee de kloof tussen IT- en telecominfrastructuur wordt overbrugd 
middels een horizontale cloudgebaseerde architectuur die ongekende schaalvoordelen biedt. 
5G kan meer frequentiebanden gebruiken en vrijwel alles en iedereen verbinden met een lagere 
latentie en hogere doorvoercapaciteit – 



 
 
 
 
 
 
 

waaronder mensen, machines, objecten en apparaten. Het bevordert de ontwikkeling van baanbrekende 
applicaties 'at the edge', zodat IoT, kunstmatige intelligentie en realtime data-analyse op veel grotere 
schaal kunnen worden benut voor een effectieve besluitvorming. 

 
Hoewel edge computing, IoT en 5G-netwerken allemaal afzonderlijk toegevoegde waarde bieden, bestaan er 
duidelijke synergievoordelen als ze samen worden gebruikt. 

 
Ondanks deze voordelen, kampen veel organisaties met de groeipijnen van verkokerde, sterk 
gesegmenteerde edge-implementaties die op verschillende platformen worden uitgevoerd. Dit is hét moment 
voor ondernemingen om hun edgeconfiguratie te vereenvoudigen door waar nodig nuttigere inzichten te 
genereren, gebruiksscenario's, infrastructuren en data te consolideren, en assets te beschermen met 
intrinsieke beveiliging. 
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Samenvatting 
 
 

Kernplatformen bestaan tegenwoordig uit de nieuwe technologische drie-eenheid van 
edge computing, internet of things (IoT) en netwerken, die stakeholders toegevoegde 
waarde biedt. Deze drie technologische categorieën kunnen afzonderlijk worden gebruikt, 
maar werkelijk transformatieve waarde wordt verkregen met nieuwe services, applicaties 
en oplossingen die voortkomen uit de overlappende mogelijkheden van twee of meer van 
deze drie technologieën. De nieuwe oplossingen kunnen worden ingezet in een bepaalde 
verticale sector of horizontaal worden benut in meerdere sectoren. Met dit rapport kunnen 
technologische leiders vaststellen welk soort technologische oplossingen een bedrijfsdoel 
dienen, met platformen die worden samengesteld met de juiste combinatie van de drie 
technologieën, procedures om de drie-eenheid optimaal te benutten en partners om de 
mogelijkheden van de drie-eenheid te vergroten. 
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Kerncomponenten en functies van 
de technologische drie-eenheid 
De componenten van de drie-eenheid – edge, IoT en netwerken – leveren al sinds 
verschillende tijdspannes waarde en worden ingezet en beheerd door verschillende 
teams. Door twee of meer elementen te combineren, kunnen bedrijven nieuwe kansen 
en toegevoegde waarde benutten, die de productie en levering door één groep, één 
segment of één deel van de markt overstijgt (zie afbeelding 1). Traditionele 
technologische grootmachten, telecombedrijven, industriële reuzen, cloudproviders, 
nieuwe spelers en partnerecosystemen zijn toegetreden tot deze nieuwe 
technologische drie-eenheid. Daardoor zullen interne en externe partners op één lijn 
komen te staan en zich aanpassen om nieuwe platformen te creëren. De huidige 
praktijken veranderen nu de markt volwassen wordt. Deze platformen, praktijken 
en partners zorgen voor het ontstaan van oplossingen met horizontale capaciteiten of 
van verticale markten om horizontale en verticale toepassingen, gebruiksscenario's en 
beveiligingsrichtlijnen te ondersteunen op een lokaal, regionaal en wereldwijd niveau. 
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Afbeelding 1 

Het Forrester-model voor innovatie op het gebied van edge, IoT en netwerken 
 
 

 
 

Edge, IoT en netwerkelementen vormen 

de technologische drie-eenheid 

Edge, IoT en netwerkelementen vormen de technologische drie-eenheid 

Dit beslismodel van Forrester is gebaseerd op drie overlappende fundamentele pijlers: 
 

• Edge. Oplossingen voor edge computing ontstijgen het zakelijke datacenter 
en omvatten nu allerlei endpointomgevingen. Met edge-endpoints en resources voor 
het ondersteunen van endpoints worden gelokaliseerde data beheerd en 
geanalyseerd om vrijwel in realtime inzichten, betrokkenheid en automatisering 
te bieden in de fysieke nabijheid van endpointapparaten en klanten. Tot deze 
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edgeoplossingen behoren edgebeheer en intelligence software die op of nabij IoT- 
of mobiele apparaten en andere endpoints wordt uitgevoerd, zodat acties direct 
kunnen worden voltooid. Voor gebruiksscenario's in veel verticale markten is het 
belangrijk om te beoordelen welke data moeten worden verwerkt in de 
edgeomgeving en welke worden teruggestuurd naar de cloud of het datacenter voor 
geavanceerde analytische verwerking. 

• Internet of things. IoT-technologieën creëren een relatie in twee richtingen tussen 
verbonden dingen in de fysieke en de digitale wereld. Bedrijven gebruiken vaak IoT-
technologieën om hun producten te upgraden, activiteiten te transformeren en 
inzicht te krijgen in gebeurtenissen in de echte wereld. IoT-producten beschikken 
over geïntegreerde of gekoppelde elektronische verwerkings- en 
communicatieapparatuur om data te verzenden of opdrachten te ontvangen. 
De meeste verbonden IoT-assets zijn voorzien van sensoren om omstandigheden 
te registreren, sensorwaarden of analyses te verzenden naar een extern 
softwareprogramma en software-updates te ontvangen. Sommige beschikken over 
actuatoren die met opdrachten van lokale externe software kunnen worden 
getriggerd om een toestand in de fysieke wereld te veranderen. 

• Netwerk. Een gevarieerde verzameling technologieën en overdrachtsmechanismen 
voor LAN's, WAN's en PAN's ondersteunt de strategische, zakelijke en operationele 
applicaties en services van uw bedrijf. Traditionele overdrachtsmedia voor 
ondernemingsnetwerken zoals RJ45-koperdraad, glasvezel, Wi-Fi en mobiele 
technologie zijn ontworpen en geïmplementeerd voor de overdracht van informatie 
van servers en opslagapparaten naar kantoormedewerkers die aan hun bureau met 
computers werken. Pc's of servers bevinden zich in bedrijfskantoren en datacenters. 
IoT-netwerken en -apparaten bevinden zich vaak in nieuwe, unieke en zware 
omgevingen om (contextuele) informatie te verzamelen via sensoren en acties uit 
te voeren via actuatoren op basis van analytische inzichten. 

Platformen, praktijken en partners faciliteren de implementatie van 

de technologische drie-eenheid 

Bedrijven kunnen nieuwe inkomstenstromen aanboren, nieuwe bedrijfskansen 
benutten of de bedrijfsvoering verbeteren als het bedrijf een strategie ontwikkelt 
op basis van de 'drie P's' van een toekomstbestendige technologische visie: 

• Platformen ter ondersteuning van efficiënte en onderscheidende applicaties 
en oplossingen. Platformomgevingen stellen bedrijven in staat om op efficiënte wijze 
allerlei applicaties, software en digitale inzichten te ontwikkelen en te ondersteunen 
met hardware-, software-, netwerk- en digitale technologie. De verschillende 
platformen zijn gebaseerd op standaarden waarmee kernfuncties worden 
vereenvoudigd, zoals verbinding maken met allerlei draadloze en vaste netwerken, 
de gefragmenteerde verzameling apparaten en applicaties beheren, 
applicatieontwikkeling stimuleren en vastgelegde informatie analyseren voor het 
genereren van actiegerichte inzichten. Deze platformoplossingen moeten op grote 
schaal essentiële functies leveren in edge- en cloudomgevingen. 
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• Praktijken voor het faciliteiten van naadloze, veilige implementaties 
en activiteiten. Een grote verscheidenheid aan technologische leiders, zakelijke 
professionals en operations managers beheren de vereisten voor oplossingen uit 
de technologische drie-eenheid en implementeren deze. Deze stakeholders hebben 
tools nodig om de gevolgen van deze nieuwe technologieën voor 
medewerkersactiviteiten, operationele processen, medewerkerservaringen 
en klantervaringen vast te stellen. Bedrijven hebben ook tools, frameworks, best 
practices en KPI's nodig om te bepalen wat voor invloed initiatieven met betrekking 
tot de technologische drie-eenheid hebben op de vereiste vaardigheden van 
medewerkers, bedrijfskritieke operationele processen en klantervaringen. 

• Partnerecosystemen ter ondersteuning van uitgebreide oplossingsontwikkeling. 
Partnerecosystemen zijn een cruciale voorwaarde voor een succesvolle 
implementatie van oplossingen uit de technologische drie-eenheid. Leveranciers 
en serviceproviders, waaronder technologische grootmachten, telecombedrijven, 
industriële reuzen, cloudproviders en softwareplatformen, bieden hoofdelementen 
van oplossingen uit de technologische drie-eenheid. Geen enkele afzonderlijke 
leverancier kan echter alle vereiste hardware-, software-, netwerk- en 
technologiecomponenten leveren om zelf end-to-end technologieoplossingen 
te implementeren. Leveranciers, netwerkproviders en servicebedrijven voor 
de technologische drie-eenheid ontwikkelen vaak partnerecosystemen om deze end-
to-end oplossingen te maken en te voorzien in cruciale horizontale en verticale 
gebruiksscenario's voor IoT en edge. 

Verticale markten en horizontale mogelijkheden bepalen de vereisten 

voor de technologische drie-eenheid 

Evalueer uw vereisten voor de technologische drie-eenheid en vind de juiste drie 
P's door eerst de relevante horizontale en verticale toepassingen, oplossingen en 
gebruiksscenario's vast te stellen voor de strategische, operationele en zakelijke 
prioriteiten van uw bedrijf. Pas deze goed uitgewerkte oplossingen toe op: 

• Verticale markten. Stakeholders van ondernemingen richten zich in eerste instantie 
vaak op het opsporen van kansen voor relevante toepassingen en gebruiksscenario's 
binnen hun specifieke sector of verticale markt. Zorgaanbieders gebruiken 
bijvoorbeeld vaak oplossingen uit de technologische drie-eenheid om de status 
en operationele prestaties van medische apparatuur te handhaven en beheren. 
Zakelijke stakeholders moeten ook specifieke verticale gebruiksscenario's evalueren 
die relevant zijn voor de prioriteiten en operationele processen van het bedrijf. 

• Horizontale capaciteiten. Bepaalde horizontale capaciteiten kunnen voor veel 
organisaties gelden. Deze kunnen betrekking hebben op het verbeteren van kritieke 
operationele processen, zoals gebouw- of faciliteitenbeheer, of kostenefficiënt 
gebruik van resources bieden, zoals energiebeheer of beveiliging en toezicht. 
Om de gewenste combinatie van gebruiksscenario's en toepassingen bij benadering 
vast te stellen, moeten beslissingsbevoegde stakeholders bepalen in welke mate 
deze overeenstemmen met zakelijke strategische prioriteiten 
en technologische initiatieven. 
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We helpen zakelijke en technologische leiders de 
klant centraal te stellen om zo groei te versnellen.  

 

Gericht op klantgerichtheid 
 
Bij Forrester is klantgerichtheid de kern van alles wat we doen. Wij staan aan 
uw kant om u te helpen klantgerichter te worden. 

 

 

Onderzoek 
 
Versnel uw impact op de markt 
met een bewezen weg naar groei. 

• Klant- en marktdynamiek 

• Samengestelde tools en 
kaders 

• Objectief advies 

• Praktijkgerichte begeleiding 
 

Meer informatie. 

Consultancy 
 
Implementeer moderne 
strategieën die teams op één lijn 
brengen en sterker maken 

• Klant- en marktdynamiek 

• Samengestelde tools en 
kaders 

• Objectief advies 

• Praktijkgerichte begeleiding 
 

Meer informatie. 

Evenementen 
 
Ontwikkel nieuwe 
perspectieven, raak 
geïnspireerd door leiders en leg 
contact met andere klanten. 

• Thought leadership, kaders 
en modellen 

• Een-op-eengesprekken 
met andere klanten en 
analisten 

• Persoonlijke en virtuele 
ervaringen 

 
Meer informatie. 

 
 VOLG FORRESTER    

Neem contact met ons op 

Neem contact op met Forrester via www.forrester.com/contactus. Voor informatie over 
papieren of elektronische exemplaren neemt u contact op met uw accountteam 
of reprints@forrester.com. We bieden kwantumkortingen en speciale prijzen voor 
academische instellingen en non-profitorganisaties. 
Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, Cambridge, MA 02140, VS 
Tel.: +1 617-613-6000 | Fax: +1 617-613-5000 | forrester.com 
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HOE DELL TECHNOLOGIES KAN HELPEN 

Met Dell Technologies aan uw zijde kunt u edge, IoT en 5G-netwerken benutten 
om opmerkelijke bedrijfsresultaten te boeken wanneer uw edge-infrastructuur 
wordt uitgebreid met aanvullende gebruiksscenario's, data, applicaties en locaties. 

 
Wij helpen ondernemingen al ruim twee decennia bij het vereenvoudigen van hun 
edge-infrastructuur om meerwaarde te genereren waar snelheid cruciaal is. Wij 
kunnen u helpen om waar nodig inzichten te verkrijgen, te consolideren in geval 
van uitbreidingen, en intrinsieke beveiliging te bieden voor edge. 

 
Dankzij onze uitgebreide ervaring met ondernemings- en OEM-klanten en  
-partners bieden wij de breedste portfolio voor edge in de sector. Deze portfolio 
ondersteunt veranderende praktijken en horizontale en verticale gebruiksscenario's 
met een veelzijdig, flexibel, schaalbaar en intrinsiek veilig fundament voor 
ondernemingssucces met elke edge. Onze steun voor open 5G helpt 
ondernemingen bovendien bij het creëren van innovatieve ervaringen om klanten, 
medewerkers en partners te inspireren. 

 
Voor meer informatie over hoe klanten hun edge-infrastructuur vereenvoudigen gaat 
u naar de bibliotheek voor digitale transformaties van Dell Technologies of leest u meer 
over edgeoplossingen. 

 

 
OVER DELL 

Dell Technologies helpt organisaties en personen om hun digitale toekomst 
vorm te geven en de manier waarop zij werken, leven en spelen te veranderen. 
Het bedrijf biedt klanten de breedste en innovatiefste portfolio voor technologie 
en services voor het datatijdperk. 
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