
Factsheet: SharePoint Server 2016 
vs. SharePoint Online
Veel bedrijven zijn nog wat huiverig voor de overstap naar de cloud. Microsoft heeft 
de geluiden uit de markt blijkbaar serieus genomen. De zorgen over het achterblijven 

achter ons laten. Hoe maakt u nu nog  de afweging tussen de online en de on premise 
variant van SharePoint? In het onderstaande overzicht ziet u de belangrijkste 
verschillen en afwegingen op een rij.

Benodigde resources Ruimte voor servers en 
meer capaciteit in IT-team.  

In uw kantoor. Op servers van Microsoft.

Regelmatige updates vanuit 
Microsoft, onderhoud door uw 
IT-afdeling.  

U bent afhankelijk van de 
capaciteiten van uw eigen
IT-afdeling.

Mobiel gebruik makkelijk 
mogelijk te maken.

Mobiel gebruik makkelijk 
mogelijk te maken.

Uw SharePoint omgeving is zo veilig 
als uw IT-hosting kan garanderen en 
wat uw budget toestaat.  

Beveiliging door één van de grootste, 
meest moderne en continu up-to-date 
veiligheidsprotocollen ter wereld.  

Aanschaf en onderhoud 
hardware, of leasekosten voor 
hardware, licentiekosten. 

Up-to-date kennis 
bij uw medewerkers.

Automatisch alle updates 
vanuit Microsoft direct 
doorgevoerd in uw omgeving.  

Maandelijkse fee per 
gebruiker: naar boven en 
naar beneden schaalbaar.  

U maakt automatisch gebruik van 
de Microsoft Master Data Services 
en redundantie van cloud servers.  

Waar staat uw informatie?

Speed of Innovation: 
Updates en onderhoud 

Kosten + Flexibiliteit 

Stabiliteit en continuïteit 

Mobiel gebruik

Beveiliging

On premise versus Online: de overeenkomsten 
SharePoint Server 2016 en de online tegenhanger (al dan niet in
meer op elkaar dan eerdere iteraties. In eerdere versies was er bijvoorbeeld nog een duidelijk verschil in de 
mobiele benaderbaarheid van de Online en de on premise varianten. Doordat SharePoint 2016 is 
geïnspireerd op zijn broertje uit de cloud, is ook de on premise versie nu makkelijker mobiel te gebruiken.

*Security van data in de zin van de GDPR
Merk op: de beveiliging van de gegevens die in uw organisatie worden verzameld, geanalyseerd of 
anderszins verwerkt, in de zin van de General Data Protection Regulation, hangt niet af van uw keuze 
voor SharePoint Online of on premise. Dit heeft echter alles te maken met de afspraken en processen in 
uw organisatie ten aanzien van de veilige omgang met informatie. Voor meer informatie over de GDPR en 
wat deze betekent voor uw organisatie, leest u dit artikel.
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