
5 redenen om over te stappen naar 
toegangscontrole in de cloud
Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van 
cloud-gebruik hebben innovaties op de beveiligingsmarkt 
in een stroomversnelling gebracht. Zowel grote als klei-
nere organisaties hebben de overstap gemaakt van een 
handmatige of elektronische toegangscontrole naar een 
cloud-based variant. Voor beheerders, zoals facilitair 
managers, wordt het systeembeheer een stuk eenvoudi-
ger.  Hoe, waarom en wat precies? Wij vertellen je graag 
meer!

Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de risico’s 
omtrent beveiliging. Daardoor zal de toegangscontrole-
markt tussen 2020 en 2025 jaarlijks met 10 procent 
groeien tot een marktomvang van 15 miljard USD. Een 
groot deel van deze groei loopt parallel met de vraag naar 
toegang zonder sleutels, zoals mobile access met je 

smartphone en cloud-based toegangsoplossingen.

Wat is cloud-based toegangscontrole?
Toegangscontrole voorkomt ongeoorloofde toegang tot 
een terrein, gebouw of ruimte. Het meest toegepaste toe-
gangscontrolesysteem is een mechanisch slot met sleutel, 
wat al duizenden jaren in gebruik is. De opkomende 
cloud-based toegangscontrolesystemen vervangen daar-
entegen een sleutel of een badge door digitaal versleu-
telde toegangsrechten. 

Hoewel de methoden verschillen, maken cloud-based toe-
gangssystemen meestal gebruik van een app die toegang 
kan verlenen aan bepaalde personen in specifieke ruimtes 
op specifieke tijdstippen.
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Wat zijn de verschillen tussen on-premise en cloud-based 
toegangscontrolesoftware?
Het cruciale verschil tussen on-premise en cloud-based 
toegangssoftware is de implementatie ervan. On-premise 
toegangscontrolesoftware wordt lokaal geïnstalleerd op 
de pc’s en netwerken van een onderneming. Toegangscon-
trole in de cloud wordt daarentegen gehost op de servers 
van de leverancier en is toegankelijk via een browser. 

Cloud-based oplossingen kennen ook de voordelen van 
hun on-premise en elektronische tegenhangers, zoals elek-
tronische badges die gebruikt kunnen worden voor andere 
diensten, zoals tijdregistratie of betalingen. Deze diensten 
werken echter onafhankelijk, zelfs als de verbinding wordt 
onderbroken of uitvalt. 

Je ziet dat het gebruik van een smartphone als toegangs-
medium in een cloud-based toegangssysteem een grote 
vlucht neemt ten opzichte van traditionele sleutels of 
badges. 

Belangrijkste voordelen van cloud-based 
toegangscontrole:

1. Flexibiliteit
Eén van de belangrijkste redenen waarom bedrijven voor 
toegangscontrole in de cloud kiezen, is de ongekende flexi-
biliteit die deze oplossingen bieden, in bijna elk toepas-
singsgebied. Beheerders hoeven zich geen zorgen meer te 
maken om de combinatie tussen de IT infrastructuur en 
het toegangscontrolesysteem. 

Aanschaf van software is bij een cloud-based oplossing 
niet nodig. Tegelijkertijd wordt bij een cloud-based oplos-

sing vaak gewerkt met abonnementen. Het toegangscon-
trolesysteem kan snel aangepast worden bij veranderende 
bedrijfsstructuren of nieuwe behoeften.

2. Besparing in tijd en middelen
Cloud-based toegangscontrolesystemen worden meestal 
geleverd als zakelijke dienst, waarbij een gecontracteerde 
derde partij zorgt voor hosting, onderhoud en ondersteu-
ning. De systemen zijn onbeperkt in omvang en zijn dyna-
misch, waardoor beheerders in staat worden gesteld flexi-
bel diensten toe te voegen of te verwijderen. Dit maakt 
cloud-based toegangscontrole bijzonder aantrekkelijk voor 
bedrijven die zo (kosten)efficiënt mogelijk willen werken. 
Omdat er geen extra IT-infrastructuur zoals pc’s of 
(back-up) servers nodig zijn, hoeven deze ook niet gemoni-
tord of onderhouden te worden. 

3. Integratie en aanpassingsvermogen
Een cruciaal voordeel van de cloud-based toegangscon-
trolesystemen is hun vermogen om te integreren met 
andere oplossingen in het beveiligingsecosysteem. Hiertoe 
behoren mobiele apparaten, videobewaking, boekings-
platforms, biometrische systemen en andere cloud-based 
toepassingen om workflows te automatiseren. 

Naarmate deze technologieën zich verder ontwikkelen, is 
het bovendien mogelijk nieuwe oplossingen te integreren 
met het cloud-based systeem. Toegang in de cloud is dus 
geen kunstje dat met de nieuwste technologische uitvin-
dingen overbodig wordt, maar het zal meegroeien en evo-
lueren.

In tegenstelling tot mechanische oplossingen of on-pre-
mise software, is cloud-based software moeiteloos bij te 
werken naar de nieuwste versie. 

Toegangscontrole in de cloud
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4. Ondersteuning op afstand zonder verborgen kosten
Eén van de grootste uitdagingen van mechanische of 
elektronische toegangssystemen is de enorme afhanke-
lijkheid van on-premise technische hulp. Voor een eenvou-
dige kwestie als het bijwerken van een agenda of de toe-
stemming van een gebruiker kan technische 
ondersteuning ter plaatse nodig zijn. 

Cloud-based systemen kunnen daarentegen op afstand 
worden beheerd.

Cloud-based systemen zijn juist kosteneffectief en effici-
ent. Dankzij ondersteuning op afstand hoeven bedrijven 
die gebruik maken van cloud-based oplossingen niet lan-
ger gebruik te maken van dure technische ondersteuning. 
Ook hoeven lokale technici geen tijdrovende opleiding te 
volgen om hun toegangssysteem te begrijpen. 

5. Opgewaardeerde beveiliging
Toegangscontrole in de cloud voegt een extra beveiliging-
slaag toe dankzij de mogelijkheid om autonoom te func-
tioneren zonder verbinding, regelmatige updates, back-
ups en gecentraliseerde en gestroomlijnde acties uit te 
hoeven voeren. 
Beheerders hebben de volledige controle, op elk moment, 
over elke ruimte en elk persoon. Het systeem kan hen 
waarschuwen voor elke open deur of hen in staat stellen 
toegang te verlenen of in te trekken. Met geautomati-
seerde updates en integraties die de systemen altijd 
up-to-date houden, stelt cloud-based toegangscontrole 
beheerders in staat op te treden als veiligheidsexpert.

Toekomstbestendige toegangscontrole
Om bovenstaande en nog veel meer redenen zijn 
cloud-based toegangscontrolesystemen eigenlijk onmis-
baar binnen de bedrijfsvoering van ondernemingen van 
elke omvang. Ze besparen tijd, kosten en rompslomp, ter-
wijl ze de veiligheid verhogen en toekomstbestendig zijn.  

Toegangscontrole in de cloud
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