
De Corona crisis lijkt te worden 
overwonnen, Apple op de triomftocht en 
PC-systemen op de retour: ITscope 
Market Barometer Q2/2020 
 

Karlsruhe, 03.08.2020 - Nadat de marktbarometer in het eerste kwartaal van 

2020 nog werd overschaduwd door de gevolgen van de Corona pandemie, is 

de situatie nu aanzienlijk verbeterd. In de meeste categorieën zijn de 

voorraadcijfers sinds maart weer gestaag gestegen - in sommige gevallen 

zelfs aanzienlijk meer dan nodig, zoals de voorlopige cijfers voor de ITscope 

Market Barometer van het tweede kwartaal van 2020 aantonen. 

Terwijl het eerste kwartaal van 2020 nog volledig werd overschaduwd door de 

Corona pandemie, is de situatie nu duidelijk aan het herstellen en normaliseren 

in het tweede kwartaal - zonder tekenen van bottlenecks. Apparatuur voor het 

thuiskantoor is voor het grootste deel weer zonder problemen beschikbaar, 

maar in andere productcategorieën, die minder geschikt zijn voor het werken 

vanuit huis, ziet het er weer moeilijk uit - maar in de tegenovergestelde richting, 

want de magazijnen liggen overvol.  

Is er een dalende trend voor complete PC-systemen? Deze productcategorie is 

ver verwijderd van een tekort aan voorraad, zoals recentelijk het geval was met 

notebooks: de voorraden zijn hoog en de prijzen dalen. Het ziet er naar uit dat 

complete systemen als verliezers uit de Corona-crisis zullen komen. Geen grote 

verrassing, gezien het feit dat de systemen veel minder flexibel en niet erg 

praktisch zijn in het thuiskantoor in vergelijking met notebooks. Toch: Lenovo 

verdedigt zijn toppositie met de ThinkCentre M720q 10T7. 

Notebooks daarentegen zijn eindelijk weer zonder problemen beschikbaar en 

vooral Lenovo krijgt een nieuwe impuls: de Chinese fabrikant timmert nu echt 

aan de weg met de ThinkPad E15. Apple ziet er ook uitstekend uit in dit kwartaal: 

de tech gigant heeft de high flyer charts stevig onder controle dit kwartaal, geleid 

door de nieuwe tweede generatie iPhone SE. Een praktische smartphone, 

redelijk geprijsd en met alle benodigde functies voor zakelijk gebruik. Het 

voorgaande model uit 2016 was al lange tijd zeer populair op ITscope, dankzij de 

combinatie van een goede prijs-kwaliteitverhouding en een handzaam ontwerp. 
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In de productcategorieën wordt het vooral interessant bij de tablets, de 

notebooks en last but not least, vanwege de iPhone SE, bij de smartphones. 

Apple domineert ook de mobiele categorie en is zes keer in de top 10 

vertegenwoordigd. De situatie is vergelijkbaar voor tablets: Hier zet de 

Californische fabrikant zijn triomftocht voort. De nieuwkomer van Samsung, de 

Galaxy Tab S6 Lite, is echter een geduchte concurrent. De relatief dure MacBook 

Pro wordt echter verslagen door Lenovo en HP in het notebook segment.  
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Highflyer: Apple pakt opnieuw de 

leiding 

Nadat Apple in het laatste kwartaal veel clicks moest inleveren en van de top van 

de high flyer charts werd geduwd, staat de Californische fabrikant nu weer 

bovenaan met vier producten. Vergeleken met het eerste kwartaal van het jaar 

lijkt de branche zich grotendeels te hebben hersteld van de gevolgen van de 

Corona-crisis. Slechts zelden zijn er nog leveringsproblemen voor individuele 

producten.  

De eerste plaats is dit kwartaal de tweede generatie iPhone SE, die sinds april 

2020 op de lijst staat. Net als de eerste SE-serie in eerdere marktbarometers is 

ook de tweede generatie iPhone SE snel naar de top gestegen. De serie is  vooral 

populair in het bedrijfsleven, want qua prestaties kan de iPhone SE de 

vlaggenschip producten van Apple zeker bijbenen. Aan de andere kant werd er 

bijvoorbeeld bespaard op de vrijetijds-functies, zoals bijvoorbeeld de camera. 

Hierdoor is de smartphone echter wel  voor een relatief lage prijs van ongeveer 

400 euro verkrijgbaar bij de groothandel. 

 

De Apple iPad Pro met 12,9 inch, die sinds maart 2020 op de lijst staat, haalde de 

4e plaats en verdringt daarmee de vorige winnaar van het kwartaal, de Surface 

Pro 7 van Microsoft. De Pro-reeks van Apple-tablets doet het ook zeer 

indrukwekkend in het bedrijfsleven. Passend bij de iPad, is er ook het juiste 

toetsenbord in de high flyer charts: Apple's Magic Keyboard landt op nummer 2. 

Het totaalbeeld doet denken aan 

Het lijkt erop dat de "tablet for business solutions" van de twee tech giganten 

hun waarde bewijzen in het kanaal. Daartussenin, op nummer 3, maakt de 

nieuwe MacBook Air de leiding van de high flyer-charts voor Apple compleet.  
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Op de 5e plaats staat de WD Red NAS Hard Drive, een nieuwkomer in de 

categorie harde schijven. De SATA Hard Drive met 4 Terabyte is speciaal 

ontworpen voor NAS gebruik en met een prijs van 94 Euro voor de groothandel, 

is hij vrij voordelig. Het grootste verschil in vergelijking met het vorige model van 

de serie, is de uitgebreide harde schijf cache, die in de WD Red NAS Hard Drive 

een trotse 256 MB is. De WD Red NAS Hard Drive maakt gebruik van de Shingled 

Magnetic Recording (SMR)-technologie, een nieuwere opname technologie dan 

de tot nu toe gebruikte conventionele magnetische opname (CMR). Met SMR 

verhogen overlappende gegevens sporen de opslagdichtheid en de totale 

opslagcapaciteit. Tegelijkertijd kan dit echter ook leiden tot prestatieverlies, want 

wanneer een track wordt geschreven, moeten ook de andere tracks worden 

bijgewerkt, wat vaak leidt tot kritiek op de SMR-technologie. 

De 7e plaats wordt ingenomen door de nieuwe ster in Intel's CPU-hemel: de 

Intel Core i9 10900K, die pas sinds eind april 2020 op ITscope staat. De nieuwste 

processor van de Californische fabrikant overtuigt met zeer goede prestaties, 

zelfs in games. De prijs is echter een groot nadeel: met meer dan 500 euro voor 

de groothandel, is de i9 10900K aanzienlijk duurder dan vergelijkbare CPU's van 

de vaste concurrent AMD. 

Direct erachter, op de 8e plaats, doet de Jabra Evolve2 40 MS Stereo mee. De 

headset die sinds maart 2020 op de lijst staat, heeft zeker zijn succes te danken 

aan de huidige trend naar home office en videoconferencing, waarvoor headsets 

essentieel zijn. Met de nieuwe OnEar headset-serie Evolve2 biedt Jabra een 

headset met geluidsisolatie en busylight-functie, die is ontworpen om 

geconcentreerd werken op kantoor te vergemakkelijken - en natuurlijk ook voor 

het werken vanuit huis is een voordeel. De nieuwe serie scoort in vergelijking 

met de vorige modellen, vooral met een langere levensduur van de batterij en 

betere prestaties. De Evolve2 40 is voorzien van 40 mm drivers en drie 

microfoons. Hij is ook bedraad en verschilt dus van de andere twee modellen in 

de serie - maar met een inkoopprijs van rond de 80 Euro is hij ook de meest 

betaalbare van de Evolve2-familie. 

Zomerse warme temperaturen kunnen worden gevoeld op de 23e plaats, die 

wordt veiliggesteld door de Xiaomi Mi Smart Pedestal Fan 2S. Zowel op kantoor 

als in het thuiskantoor zorgt de mobiele staande ventilator voor een koel hoofd 

bij hete temperaturen en is hij relatief stil. 

 

  

https://www.itscope.com/red/app#products/page/8306197000
https://www.itscope.com/red/app#products/page/8755769000
https://www.itscope.com/red/app#products/page/8658854000
https://www.itscope.com/red/app#products/page/8652498000


TFTs: HP en Dell ononderbroken aan 

de top 

Ook in de TFT-sector gebeurt er in het tweede kwartaal van het jaar niet veel, de 

eerste twee plaatsen blijven gelijk: HP en Dell lopen onafgebroken voorop, 

gevolgd door Samsung en LG. 

  

Dell heeft nu de pole position voor het derde kwartaal op rij met de P2419H, die 

sinds 2018 op de lijst staat - en dat met meer dan 2.000 kliks voorsprong. Met 

een inkoopprijs van ongeveer 130 euro voor het 24 inch scherm loopt de P2419H 

ook ver vooruit in de prijs/prestatieverhouding. Dell heeft ook de derde plaats 

verworven met de P2719H, hetzelfde model in de 27 inch versie.  

Daartussen staat HP nog steeds op de tweede plaats in het klassement met de 

EliteDisplay E243i, die zo'n 3.000 keer is aangeklikt. Pas dan volgen LG en 

Samsung op de 4e en 6e plaats.  

De voorste plaatsen blijven nog steeds bezet door de 'usual suspects' en een 

"game changer" in de TFT-sector ontbreekt nog steeds: Alle displays in de hogere 

rangen zijn uit 2018 of zelfs nog ouder. 

  

Mobiele telefoons: Apple's nieuwe 

iPhone SE staat bovenaan 

Dit kwartaal wordt vooral spannend voor mobiele telefoons: Apple domineert 

duidelijk de categorie van de mobiele telefoons en staat zes keer in de top 10, 

met alle plaatsingen van 1 tot 5. 
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Den ersten Platz sichert sich das neue iPhone 11 mit 64 GB und verdrängt damit 

das iPhone 8 von der Spitze. Die neueste und leistungsstärkste Generation 

der Apple-Smartphones ist derzeit für knapp 650 Euro im HEK bei ITscope 

gelistet und schafft über 4.000 Klicks. 

De nieuwe iPhone 11 met 64 GB heeft de eerste plaats veroverd, waardoor de 

iPhone 8 van de top positie is gestoten. De nieuwste en krachtigste generatie 

Apple smartphones staat momenteel voor bijna 650 euro op de inkoopprijslijst 

van de groothandel en ontving meer dan 4.000 clicks op ITscope. 

  

Een echte stijger neemt de 2e plaats in: De tweede generatie iPhone SE, die sinds 

april 2020 op de lijst staat, springt direct van nul naar de topposities van het 

klassement. Het apparaat bevat een A13 chip en is dus hetzelfde als de iPhone 

11 Pro. Geheugen en software zijn ook hetzelfde. Qua prestaties kan de iPhone 

SE de topmodellen bijbenen, maar er wordt bespaard op camera- en 

schermresolutie - zaken die in de zakelijke markt minder belangrijk zijn. Het 

display is ook kleiner en in plaats van het moderne Face ID systeem heeft de 

iPhone SE alleen de Touch ID. Het voorgaande model van de "budget" iPhone SE 

was al goed ingeburgerd in het bedrijfsleven. Dankzij de goede 

prijs/prestatieverhouding en het handige formaat is de eerste generatie een 

vaste waarde gebleven in de ITscope-Charts. Maar zelfs op het eerste gezicht 

verschilt de nieuwe iPhone SE van het vier jaar oudere model, want met een 

display diagonaal van 4,7 inch is hij aanzienlijk groter dan zijn 4-inch voorganger. 

De verschillen worden nog duidelijker als het gaat om de technologie: zoals 

hierboven beschreven zorgt een A13 bionische processor voor een enorm 

verbeterde snelheid ten opzichte van het model van 2016. Maar wat het meest 

overtuigend is aan de iPhone SE is de prijs: net als het vorige model in de SE-

serie is de nieuwe generatie aanzienlijk goedkoper dan vergelijkbare Apple-

smartphones met een inkoopprijs van rond de 400 euro. 
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De Samsung Galaxy A51 staat uiteindelijk op de 9e plaats in de categorie mobiele 

telefoons. Het opvolgings model van de populaire Samsung Galaxy A50 speelt 

dus een zeer grote rol. Alleen de Xcover 4s (6e plaats), de Galaxy A40 (7e plaats) 

en de Galaxy S10 (10e plaats) van de Zuid-Koreaanse fabrikant haalden het in de 

top 10 van mobiele telefoons naast Apple.   

De Samsung Galaxy S10 Lite, die sinds januari 2020 door ITscope op de lijst is 

gezet, springt dit kwartaal van de 107e plaats naar de 14e plaats. Het model Lite 

wijkt qua prijs slechts licht af van het hoofdmodel, maar is ook qua prestaties 

indrukwekkend: De S10 Lite heeft een high-performance chip geïnstalleerd en 

heeft 8 GB RAM. De prijs/prestatieverhouding is zeker goed voor een inkoopprijs 

van 455 euro.     

 

Tablets: Samsung Galaxy Tab S6 Lite 

maakt een indrukwekkend entree 

In termen van tablets kan dit kwartaal worden omschreven als een stabilisatie in 

plaats van een verandering: Apple en Microsoft lopen nog steeds voorop, maar 

Samsung wil ook aan kop. Vooral Apple levert dit kwartaal de opkomende 

sterren onder de tablets. 

  

De Apple iPad 10.2 inch staat weer op de eerste plaats. De tablet, die sinds 

september 2019 op de lijst staat, verdringt zo de winnaar van het vorige 

kwartaal, Microsoft Surface Pro 7, verwierf de 2e plaats. 

De derde stap op het podium wordt ingenomen door de Samsung Galaxy Tab A, 

die enorm is verbeterd met een stijging ten opzichte van de 29e plaats in het 

vorige kwartaal. De tablet onderscheidt zich met name door zijn zeer redelijke 
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prijs en de hoge resolutie LED-display. Met een inkoopprijs van rond de 200 euro 

is het veruit de voordeligste tablet in de top 10, maar de sterke vraag lijkt een 

impact te hebben op de inkoopprijs: want deze is nu gemiddeld 20 euro hoger 

voor de Tab A dan in het vorige kwartaal.      

Een indrukwekkende 6e plaats werd bemachtigd door een nieuwkomer van 

Samsung, de Galaxy Tab S6 Lite, die sinds april 2020 op de lijst staat. Net als de 

mobiele telefoons heeft Samsung een goedkopere tablet versie van het 

hoofdmodel S6 uitgebracht. Met een inkoopprijs van 360 Euro is het een 

goedkoper alternatief in de categorie tablets. In vergelijking met het hoofd model 

moet je minder prestaties en een zwakker scherm accepteren, maar de Galaxy 

Tab S6 Lite overtuigt met een degelijke batterijprestatie, uitbreidbaar geheugen 

en de meegeleverde S-Pen.  

Ook de Apple iPad Pro in de 128 GB versie heeft sinds maart 2020 een flinke 

sprong gemaakt: het 12,9 inch model springt van de 173e naar de 9e plaats, de 

11 inch versie zelfs van de 190e naar de 8e plaats. De tablet, die zeker te zien is 

in een zakelijke omgeving en speelt in een competitie met de Surface Pro 7, heeft 

de nieuwe A12Z Bionic Chip van Apple. Volgens de fabrikant zou deze chip de 

tablet krachtiger moeten maken dan menig Windows notebook. Zelfs 

veeleisende taken, zoals het bewerken van 4K-video's en 3D-modellen, moeten 

hiermee mogelijk zijn. 

  

Notebooks: Lenovo en HP zetten de 

toon 

In de laatste marktbarometer werd de categorie notebooks sterk beïnvloed door 

knelpunten als gevolg van de Corona pandemie. De tijdelijke vlucht naar het 

thuiskantoor zorgde ervoor dat notebooks een bijzonder gewild product werden. 

Inmiddels is de situatie echter aanzienlijk versoepeld en zijn er weer notebooks 

beschikbaar, zoals ook blijkt uit de analyse van de voorraadcijfers van het 

ITscope-platform. 

Behaalde de Lenovo ThinkPad E15 vorig kwartaal nog de 2e plaats, in dit 

kwartaal heeft deze tablet de voorsprong veiliggesteld - en met een behoorlijke 

marge. Met meer dan 10.000 klikken werd de tablet meer dan twee keer zo vaak 

aangeklikt als het tweede geplaatste notebook van HP. 
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Nu de voorraadniveaus sinds april weer normaliseren, herstellen ook de 

gemiddelde inkoopprijzen: op het hoogtepunt van de Corona-crisis moest bijna 

800 euro worden opgehoest, terwijl de ThinkPad E15 nu voor een inkoopprijs 

van ongeveer 675 euro beschikbaar is. Daarmee staat het qua prijs ongeveer op 

gelijke hoogte met het concurrerende HP ProBook 450 G6, dat op de 2e plaats 

staat. 

Apple staat ook in de top 10 met zijn notebooks: De relatief dure MacBook Pro 

uit 2019 is gestegen naar de 4e plaats. Als je niet duizelig wordt van een 

inkoopprijs van rond de €2.500, laat de MacBook gegarandeerd niets te wensen 

over: 1TB SSD-harde schijf, de nieuwste generatie IntelCore i9-processor, het 

15,9-inch Retina-beeldscherm en de touch bar laten de concurrentie in de 

hogere rangen verbleken.  

Op het gebied van processoren zal Intel echter in de nabije toekomst worden 

vervangen: Op de keynote van de ontwikkelaarsconferentie WWDC kondigde 

Apple de overstap aan van Intel naar ARM-processoren. Binnen twee jaar 

moeten alle Mac-modellen worden vervangen, maar er zullen nog steeds 

apparaten met Intel-processors en de bijbehorende software voor worden 

gebruikt.  

De nieuwkomer van de Californische fabrikant zal daarentegen goedkoper zijn. 

De MacBook Air, die sinds maart 2020 op de lijst staat, maakt de sprong naar de 

6e plaats. De nieuwste generatie van de Air-lijn is voorzien van een Intel i3-

processor en diverse geheugenopties. Met een inkoopprijs van 950 euro is het 

geen koopje, maar het is beduidend goedkoper dan apparaten uit de Pro-lijn van 

Apple.   

De nieuwkomers van HP behalen de 9e en 12e plaats: De HP ProBook 450 G7 in 

de Intel i5 en de HP 250 G7 in de i3-variant. Beide apparaten staan sinds februari 

2020 bij ITscope genoteerd en als opvolger van de tweede geplaatste G6 maken 

ze direct een goede start in de zakenwereld. Als u echter al in het bezit bent van 

een HP ProBook 450 G6, is er voorlopig geen reden om te switchen: afgezien van 
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een nieuw toetsenbord, een verbeterd scherm en enkele nieuwe functies, zoals 

gezichtsherkenning en vingerafdrukken, is er niet veel veranderd. 

  

Complete PC-systemen: Verliezers 

van de Corona-crisis? 

Worden complete systemen de hekkensluiters tijdens de corona-crisis? Ook hier 

biedt de analyse van de voorraadcijfers van ITscope veelzeggende inzichten: 

deze productcategorie staat ver af van mogelijke knelpunten bij de levering, zoals 

recentelijk bij notebooks het geval was. Een vermoedelijke reden: Corona leidde 

tot een algemene heroverweging met betrekking tot nieuwe werkomgevingen 

met meer flexibele werktijden en mogelijkheden. Vooral het thuiskantoor heeft 

enorm aan belang toegenomen en uit voorzorg geven bedrijven nu de voorkeur 

aan notebooks boven de beduidend minder flexibele complete systemen. 

 

Bovendien zijn er in deze categorie nauwelijks nieuwe modellen op de markt 

gebracht - er is dus niet veel veranderd, de hogere rangen veranderen alleen 

onderling. Het Lenovo ThinkCentre M720q 10T7, dat de concurrentie zonder 

kans achter zich laat, staat nog steeds op de eerste plaats. Met meer dan 6.000 

klikken heeft het meer dan drie keer zoveel hits als HP's tweede geplaatste 

ProDesk 400 G6. Maar ondanks de stabiele belangstelling voor dit complete 

systeem kan de invloed van de Corona-crisis niet worden ontkend: Sinds medio 

april is de inkoopprijs gedaald van 540 euro naar slechts 500 euro nu.  

Over het algemeen zijn er ook duidelijke tekenen van een prijsdaling: terwijl de 

gemiddelde inkoopprijs van de Top 10 artikelen in het huidige kwartaal iets meer 

dan 500 euro bedraagt, bedroeg de gemiddelde inkoopprijs van dezelfde 

producten in het vorige kwartaal ongeveer 565 euro. Gemiddeld daalde de prijs 

met 10 procent, en voor individuele producten met meer dan 20 procent. 
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Grafische kaarten: 

Energiebesparende Office-

nieuwkomer met drie display-

poorten 

 

Net als in het vorige kwartaal blijft de high-end RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 

grafische kaart van MSI aan de top van de grafische kaart competitie. De hoge 

aankoopprijs van meer dan 1.100 euro doet geen afbreuk aan de populariteit 

ervan.  

Naast de Taiwanese fabrikant MSI, die bijzonder dominant is in de categorie en 

alleen al de eerste vier plaatsen voor zichzelf opeist, heeft Gigabyte ook de top 

10 gehaald. De GeForce RTX 2070 Super Gaming, die sinds augustus 2019 op de 

37e plaats stond in Q1, bereikt nu een trotse 5e plaats. Terecht, want het 

overtuigt ook in de test, vooral op het gebied van koeling: Met drie koelers blijft 

de GeForce RTC 2070 Super Gaming ook in de stresstest onder 61 graden, wat 

een hogere kloksnelheid oplevert.    

PNY neemt de 7e plaats in met de Quadro P4000. Met zo'n 740 euro als 

inkoopprijs behoort hij eerder tot de dure modellen, maar heeft hij ook veel in 

petto: De GPU kenmerkt zich vooral door een hoge kloksnelheid van 1200 MHz 

en geeft bovendien een goede pixelsnelheid met meer dan 90 px/s.   
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De Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT Pulse, die sinds december 2019 op ITscope 

staat, heeft de 24e plaats behaald. Dit model overtuigt vooral door het lage 

energieverbruik en de drie display-aansluitingen - en is daarom bij uitstek 

geschikt voor gebruik op kantoor. De prijs speelt ook een rol in het succes van de 

Sapphire AMD Radeon RX 5500 XT Pulse, want de grafische kaart, met een 

inkoopprijs van 190 euro, is beduidend goedkoper dan de topproducten in deze 

categorie. Op het gebied van gaming is de grafische kaart echter nogal 

ongeschikt en vecht al met 60 fps (Full-HD), waardoor het niet kan overtuigen in 

de CHIP-test. 

 

Moederborden: MSI, Asus en Gigabyte 

domineren de top tien 

Net als in het vorige kwartaal lopen de drie Taiwanese fabrikanten MSI, ASUS en 

Gigabyte voorop als het gaat om high-performance moederborden.  

 

 

 

De MSI B450 TOMAHAWK MAX met de klassieke AM4-aansluiting staat dit 

kwartaal op de eerste plaats. Het moederbord, dat sinds juli 2019 bij ITscope is 

genoteerd, is vooral indrukwekkend vanwege de prijs: Met een inkoopprijs van 

120 euro biedt het moederbord niet alleen veel prestaties, maar volgens het 

testresultaat heeft het ook een vergelijkbare krachtige stroomvoorziening, 

uitgebreide bios en schittert het met zijn eenvoudige ontwerp zonder veel franje. 

ASUS schopte het van de 49e plaats naar de 11e plaats met de ROG Strix X570-E 

Gaming. Het moederbord biedt zeer goede prestaties in combinatie met een 
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eersteklas CPU-voeding. De apparatuur bevat acht SATA 6GBit/s interfaces en 

negen USB 3.1 Gen2 aansluitingen. Maar een overtuigende totaal prestatie heeft 

ook zijn prijs met een inkoopprijs van bijna 270 Euro. 

  

Processoren: AMD Ryzen weer op de 

poleposition 

Bij de CPU's gaat de oude vertrouwde strijd om de koppositie de volgende ronde 

in. Dit kwartaal ligt AMD voor op het peloton en stoot men Intel zelfs van de 

eerste én tweede plaats. Een duidelijke winnaar is echter nog steeds niet 

duidelijk; de twee fabrikanten geven niets weg in termen van populariteit en 

wisselen van kwartaal tot kwartaal af in de toppositie.  

Aan het einde van het jaar staat echter een gebeurtenis op stapel die voor AMD 

positief zou kunnen uitpakken: Rond de jaarwisseling brengen zowel Microsoft 

als Sony hun Next Gen-gameconsoles, de PS5 en de Xbox Series X uit. Beide 

zullen op de markt komen met speciaal voor hen aangepaste AMD CPU's. Het 

bijzondere aan de console-chips is dat ze in de loop der jaren aan de groeiende 

eisen van de game-industrie zullen moeten voldoen. De laatste 

generatiewisseling was zeven jaar geleden en toen al richtten Sony en Microsoft 

zich op AMD. 

  

Ook dit kwartaal ging het erg goed met AMD: met bijna 2.500 clicks heeft de AMD 

Ryzen 7 3700X met 3,6 GHz en 8 cores de 1e plaats weten te bemachtigen. De 

chip, die sinds juni 2019 op de lijst staat, is met een inkoopprijs van 275 euro een 

echte prijs/prestatie-winnaar en laat vergelijkbare Intel-producten in de kou 

staan - zo ook de derde geplaatste Intel Core i7 9700K, die in de inkoop 60 euro 

duurder is, met vergelijkbare prestaties.  
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Echter, Intel heeft een reus in het spel gebracht dit kwartaal. De Intel Core i9 

10900K, die sinds april 2020 op de lijst staat, zet een nieuwe standaard op het 

gebied van prestaties: Vergeleken met zijn voorganger, de 9900K, voegt Intel 2 

cores meer toe en maakt indruk met een hogere kloksnelheid van 3,7-5,3 GHz en 

een verbeterde geheugen kloksnelheid van 2933 MHz. Met zo'n 850 klikken haalt 

de 10900K nauwelijks de top tien, maar belandt hij op een zeer goede 13e plaats 

voor een nieuwkomer. In Intel's CPU-portfolio is het echter de superster - dit 

wordt ook weerspiegeld in de prijs, met net iets meer dan 500 euro. De vierde 

geplaatste AMD Ryzen 9 3900X met 12 kernen, die qua prestaties zeker kan 

concurreren met de 10900K, is beschikbaar voor 100 euro minder.  

In het algemeen loopt Intel ook ver achter op de concurrentie van AMD op het 

gebied van architectuur. De Californische fabrikant zit al zes jaar vast in 14nm-

architectuur, terwijl AMD al lang de kwantumsprong naar 7nm-architectuur heeft 

gemaakt. Afgezien daarvan is er weinig beweging in CPU's, de top 50 zijn 

uitsluitend AMD en Intel - een moeilijk terrein voor andere fabrikanten. 

  

Servers: One-Man-Show van HP 

Enterprise 

HP Enterprise blijft de leidende rol spelen in de categorie van de servers - 

helemaal alleen: De ProLiant serie van de Amerikaanse fabrikant domineert bijna 

uitsluitend de top tien. De HPE ProLiant ML350 Gen10 Base, die sinds april 2019 

op de lijst staat, neemt met bijna 1.000 klikken de eerste plaats in tussen zijn 

"seriecollega's". 

 

Fujitsu staat dit kwartaal relatief ver op de ladder en concurreert in ieder geval in 

de Top 25 met HP Enterprise: De Fujitsu PRIMERGY TX1310 M3, die sinds januari 

2020 op de lijst staat, bereikt met 247 kliks een trotse 18e plaats. De toren server 

is vooral geschikt voor het midden- en kleinbedrijf, mede door de relatief lage 
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inkoopprijs van ongeveer 750 euro. Hij heeft de nieuwste processoren uit de 

Intel Xeon E3-1200 v6 productfamilie, Core i3, Pentium en Celeron processoren 

en is geschikt voor alle essentiële computerbehoeften met maximaal 64 GB 

DDR4 geheugen. 

 

Opslagsystemen: Nieuwkomers van 

Synology  

 

Er is ook niet veel veranderd in de opslagoplossingen, Synology en QNAP 

domineren de top 10, met in de top vier zelfs exact dezelfde systemen als in het 

vorige kwartaal: Met bijna 2.000 klikken staat de Synology DS218+, die sinds 2017 

op de lijst staat, nog steeds bovenaan, gevolgd door de Synology Disk Station 

DS918+ met ongeveer 1.300 klikken. Op de 3e en 4e plaats staan de TS-431P en 

TS-231P van de Taiwanese fabrikant QNAP. 

Op de 5e plaats staat de Synology Disk Station DS220j, die pas sinds het begin 

van het jaar op de lijst staat. De j-serie is ideaal voor het instappen in de 

serverwereld van Synology. Met de Disk Station DS220j heeft Synology een 

kosteneffectief instapmodel met de nieuwste technologie in haar 

productportfolio. Hoewel de opslagruimte van het systeem uitbreidbaar is tot 

32TB, met 512MB RAM, is het meer geschikt voor thuisgebruik of voor klein 

zakelijk gebruik. 
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Meer voor uw redactie 

Verdere exclusieve prognoses zijn op aanvraag beschikbaar voor de redactie. 

Voor uw eigen beoordeling kunt u de marktbarometers van de laatste kwartalen 

vinden op het persportaal (in het Engels): https://www.itscope.com/en/news/  

Interessant voor u en uw lezers - volg de ITC-evenementen op het platform met 

gratis toegang: https://www.itscope.com/nl/gratis-registreren/ 
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Telefoon: +49 721 62 73 76 – 0 

eileen.mueller@itscope.com 

http://www.itscope.com 

 

Over ITscope GmbH 

De in Karlsruhe gevestigde ITscope GmbH is de ontwikkelaar en exploitant van 

het B2B-handelsplatform ITscope.com. Samen met haar dochtermaatschappij 

cop software + services GmbH & Co. KG, vormt ITscope een sterke alliantie om 

automatiseerders en ICT-resellers te ondersteunen bij de digitalisering van hun 

bedrijfsprocessen. Met de digitale verkoop oplossing "B2B Suite" kunnen 

automatiseerders zonder een klassiek webwinkel-systeem afzonderlijke 

inkoopportalen voor zakelijke klanten opzetten en hun benodigdheden 

moeiteloos via EDI bij de distributeurs inkopen. 

Ook eigen inkoopprocessen en IT-systemen kunnen eenvoudig worden 

aangesloten op het ITscope-platform. De krachtige, flexibele ITscope API levert 

productgegevens, prijzen, beschikbaarheid en veel meer van meer dan drie 

miljoen ITC-artikelen. ITC-distributeurs en -fabrikanten hebben ook baat bij het 

aansluiten bij ITscope: op een uniform platform kunnen de offerte-, verkoop- en 

afhandelingsprocessen radicaal worden vereenvoudigd. Daarnaast biedt ITscope 

inzicht in de marktbewegingen en verkooptrends van het ICT-kanaal. 
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