
CENTRIC
MAGAZINE
ICT INFRA
STRUCTUREN
JAARGANG 7, NUMMER 3, okTobER 2009

RAVU: “BUsiness 

intelligence is een pRoces”

opening nieUw kAntooR 

MooRdRecht

sAxion BespAARt foRs 

dooR ViRtUAlisAtie

glAsVezelRing VeRBindt 

dAtAcenteRs Met zeeR 

hoge snelheid



Colofon

Redactie 

Antoon  Berg

Renata van Burgel 

Erik Heil 

Hans Hengst 

Frank de Nijs

Fred van Oostende

Jeremy Schrijver

Joan Tuls

 

Fotografen

Erik Slingerland

Lonneke Weijers

Ontwerp

Offermans Design bv

Valkenswaard

Druk

Drukkerij Offset Service

Valkenswaard

Redactieadres

Centric

Postbus 99

2840 AB Moordrecht

tel: +31 182 64 86 00

e-mail: 

magazine.ict-infrastructuren@

centric.nl

Abonnementen en 

adreswijzigingen

Centric

Postbus 99

2840 AB Moordrecht

tel: +31 182 64 86 00

e-mail: 

magazine.ict-infrastructuren@

centric.nl

Frequentie

Het magazine ICT Infrastructuren 

verschijnt vier keer per jaar.

Reacties

Reacties op artikelen, 

gepubliceerd in dit blad, 

zijn altijd welkom. De redactie 

houdt zich echter wel het recht 

voor ingezonden stukken in te 

korten in geval van ruimtegebrek.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvuldigd, opgeslagen in een 

automatisch gegevensbestand 

of openbaar gemaakt, in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, of enige 

andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de redactie.

3 Voorwoord
 Thuis of op kantoor?

4 User ID
 Saxion bespaart fors door virtualisatie

6 Solutions
 Windows 7 een hype?

9 Events
 Workshops informatiebeveiliging

10 Solutions
 Centric Optical Network

12 Column
 Geen internet, geen e-mail: heerlijk simpel!

13 News
 Opening nieuw kantoor Moordrecht

 Centric wint Partner of the Year-award NetApp

 Samenwerking E-TEC datacenters

14 User ID
  RAVU: “Business Intelligence is een proces”

18 A view on...
  E-TEC: virtualisatie van ICT-ruimtes

NEEM EENS EEN KIJKJE IN 

ONS DIGITALE WARENHUIS 

HTTpS://ESHOp.CENTRIC.NL  

 

CENTRIC
MAGAZINE
ICT INFRA
STRUCTUREN



Centric Magazine | ICT Infrastructuren 
oktober 2009

3

vooR
wooRd

Op het moment van schrijven, begint het normale leven 

weer z’n gang te krijgen. De vakantie is voor bijna  

iedereen voorbij en het is tijd om weer uitgerust aan het 

werk te gaan. Voor u ligt het nieuwe Centric Magazine 

ICT Infrastructuren, een bron van inspiratie vol met  

nieuwe ontwikkelingen. 

Zo leest u hoe de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) 

samen met Centric heeft gewerkt aan ontsluiting van haar  

managementinformatie met behulp van Cognos. Hierdoor kunnen 

belangrijke knelpunten veel sneller inzichtelijk worden gemaakt. 

De verantwoordelijke binnen RAVU vertelt hoe zij dit proces samen 

met Centric hebben opgepakt. 

Ook leest u hoe Saxion een forse besparing heeft weten te  

realiseren met behulp van servervirtualisatie. Een door Centric  

uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek toonde aan dat door de inzet 

van virtualisatie een derde Main Equipment Room niet langer 

noodzakelijk zou zijn. Peter Goossens, servicemanager bij Saxion, 

vertelt over zijn ervaringen met Centric gedurende het project.

Ook wordt antwoord gegeven op de vraag of Windows 7 daadwer-

kelijk een verbetering is ten opzichte van zijn voorganger of dat er 

sprake is van een Windows 7-hype. Aan de hand van enkele vaak-

genoemde punten van kritiek op Windows Vista leest u welke 

 verbeteringen Microsoft heeft doorgevoerd om van Windows 7 

een succes te maken.

Daarnaast leest u een artikel over E-TEC Power Management. Dit 

product helpt u om na de virtualisatie van uw systemen ook de 

energie- en warmteontwikkeling in de datacenteromgeving te  

beheersen. Met E-TEC kunt u een driedimensionaal ontwerp maken 

van uw dataruimte en alle fysieke aspecten vooraf beoordelen.

Thuiswerken
Veel hoogwaardige technologie dus in deze uitgave. In mijn functie 

als directeur van de Centric Service Organisatie (CSO) houd ik mij 

dagelijks bezig met centraal beheerde infrastructuren. CSO is  

het logische vervolg op toenemende centralisatie van diensten,  

virtualisering van servers en streaming van applicaties. Door al deze 

technologieën is de complexiteit op de werkplek veel lager gewor-

den en kan de ondersteuning veel meer worden gestandaardiseerd. 

Een actueel onderwerp dat wij veel tegenkomen bij klanten en veel 

aandacht krijgt in het nieuws, is thuiswerken. Onlangs las ik  

een artikel waarin de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in 

opdracht van GroenLinks onder bijna 750 werkenden, werden  

gepubliceerd. Uit dat onderzoek bleek dat de helft van het  

kantoorpersoneel regelmatig thuis werkt. Bij veel organisaties is 

deze nieuwe manier van werken, waarbij een combinatie van  

kantoor en thuiswerken gestimuleerd wordt, een punt op de  

IT-agenda. Vooral als het gaat om de ondersteuning van de  

thuiswerkende medewerkers. Afstanden en gebrek aan  

standaardisatie maken het beheer van deze flexplekken  

arbeidsintensief. Niet iedere IT-supportafdeling heeft voldoende 

capaciteit om hier een goede invulling aan te geven. Omdat CSO  

ervaring heeft met werkplekken en thuisnetwerken kunnen we 

onze klanten op dit gebied volledig ontzorgen. Wanneer u meer 

wilt weten over de mogelijkheden die wij u op dat vlak kunnen 

bieden, neem dan gerust contact met mij op. 

Hans van Wijk

Directeur Centric Service Organisatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar hans.van.wijk@centric.nl 

Thuis of op kantoor?

CSO

Hans van Wijk is directeur van de Centric Service Organisatie 

(CSO) binnen de divisie Centric Managed ICT Services. CSO 

biedt met haar landelijk dekkend netwerk van ruim 200 

fieldservicemedewerkers, een centraal magazijn met ruim 

2.500 palletplaatsen en een in night-distributiemodel, een 

dienstverlening waarmee u in een gecentraliseerde omgeving 

uw gebruikers op al uw vestigingen of thuis goed kunt onder-

steunen.
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Saxion is een van de grootste instellingen voor hoger  

onderwijs in Oost-Nederland en heeft vestigingen in  

Deventer, Enschede en Apeldoorn. Met een serverpark 

van 165 machines, waarop verschillende Linux-distributies 

en enkele varianten van Microsoft Windows Server draai-

den, had Saxion niet veel ruimte meer om uit te breiden. 

Haalbaarheidsonderzoek
Peter Goossens, servicemanager bij Saxion, vertelt: “We 

hebben aan de dienst Facilitair Bedrijf gevraagd hoeveel 

een nieuwe MER zou kosten. Van dat bedrag schrokken 

wij behoorlijk. Mede daarom wilden wij onderzoeken  

of virtualisatie een goede oplossing zou kunnen zijn.  

Aangezien we al zaken deden met Centric hebben we hen 

daarvoor benaderd. Het haalbaarheidsonderzoek dat 

Centric voor ons heeft uitgevoerd, toonde aan dat door 

de inzet van virtualisatie een derde MER niet langer nood-

zakelijk zou zijn. Bovendien creëerden we met behulp  

van deze techniek een goed uitwijkplan voor de MER’s in 

Deventer en Enschede.”

Implementatie
“We hebben gekozen voor een gefaseerde overgang naar 

een gevirtualiseerde omgeving, omdat we een 24/7- 

beschikbaarheid van onze systemen naar de studenten 

willen waarborgen. Ook wilden we de nodige tijd reser-

veren om te bepalen of virtualisatie van legacy-applicaties 

wel of niet noodzakelijk was”, zegt Peter. 

Om de implementatie in goede banen te leiden, koos 

Saxion voor de methodiek PRINCE2. Een interne en een 

externe projectleider van Centric werden op het project 

gezet. Centric was verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

de geleverde diensten en het behalen van de deadlines. 

Inmiddels zijn er 43 ‘oude’ servers gevirtualiseerd en 98 

nieuwe virtuele servers bijgekomen. Peter: “We hebben 

sinds anderhalf jaar geen nieuwe server hoeven aanschaf-

fen, terwijl we wel veel aanvragen krijgen om servers  

te testen of om er productie mee te draaien.” Ook kan 

Saxion het disaster recoveryplan dankzij de virtualisatie-

investering versneld uitvoeren. Oorspronkelijk stond een 

complete disaster recovery gepland voor 2011. Nu zal 

Saxion dat doel waarschijnlijk al begin volgend jaar halen. 

“Het einddoel van het traject is om op jaarbasis de ‘total 

cost of ownership’ met 500.000 euro te verlagen. Ik heb 

goede hoop dat we dat uiteindelijk ook halen”, aldus Peter.

Kennisoverdracht
Over de dienstverlening van Centric, zegt Peter: “We zijn 

zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Je 

mag verwachten dat een IT-dienstverlener de afgesproken 

kwaliteit levert en zijn deadlines haalt; Centric deed dat 

dus ook. Daarnaast heeft zij gezorgd voor bewustwording 

USER
Id

Met drie vestigingen en ongeveer 22.000 IT-gebruikers zaten de Main Equipment Rooms (MER) 

van Saxion aan de toppen van hun kunnen. Terwijl de IT-behoefte steeg, kon bouwkundig  

gezien het aantal servers niet verder worden uitgebreid. Saxion had twee keuzes: een nieuwe 

MER bouwen of op architectuurniveau een wijziging doorvoeren om efficiënter met de  

beschikbare middelen om te kunnen gaan. Na het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 

zorgde Centric voor de virtualisatie van het serverpark. Uiteindelijk is Saxion er hierdoor in  

geslaagd de gewenste groei voor de komende jaren te faciliteren vanuit de al aanwezige  

MER’s en met de bestaande middelen. 

Saxion bespaart fors   door virtualisatie
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Saxion bespaart fors   door virtualisatie

Resultaten 

•	 Saxion	hoeft	niet	te	investeren	in	een	

 derde Main Equipment Room. 

 Kostenbesparing: 150.000 euro;

•	 Er	zijn	tienduizenden	euro’s	bespaard	

 op de aanschaf van ongeveer honderd 

 additionele servers;

•	 De	tijd	voor	een	uitwijkoperatie	is	

 gehalveerd;

•	 Het	inrichten	van	een	server	kostte	

 gemiddeld drie dagen en nu slechts 

 enkele uren;

•	 De	deadline	voor	een	compleet	

 disaster recoveryscenario voor Saxion 

 wordt mede dankzij servervirtualisatie 

 ruim een jaar eerder gehaald.

Over Saxion

Met vestigingen in Deventer, Enschede en 

Apeldoorn en ruim 21.000 studenten is  

Saxion een van de grootste hogescholen van 

Nederland. Saxion biedt een zeer uitgebreid 

assortiment opleidingen en een groot aantal 

bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, 

nationaal en internationaal. 

van de veranderingen bij onze mensen en consequent  

de juiste wegen bewandeld om knelpunten op te lossen. 

Uiteraard zijn er tegenslagen geweest, maar door te blijven 

communiceren met de betrokkenen en een tandje harder 

te werken, zijn de plooien onderweg gladgestreken en de 

gewenste resultaten bereikt. Centric is een ‘no nonsense’ 

IT-dienstverlener die de taal van de klant spreekt. Ze doet 

wat ze belooft en is altijd bereikbaar.” Tot slot voegt Peter 

daar aan toe: “Centric heeft bovendien zeer veel kennis 

op het gebied van virtualisatie meegebracht in het project 

en deze ook aan ons overgedragen. Door de adviezen en 

de manier waarop deze omgezet zijn naar een praktische 

oplossing, besparen wij aanzienlijk op onze IT-infrastruc-

tuur.”

Advies
Op de vraag of hij nog adviezen heeft voor organisaties 

die ook met virtualisatie aan de slag willen, antwoordt 

Peter: “Zorg eerst dat je je huidige infrastructuur goed 

kent voordat je met virtualisatie aan de slag gaat.”

’We zijn zeer tevreden over de 
kwaliteit van de dienstverlening’
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So
lUTI
oNS

Om hier antwoord op te kunnen geven, dienen we  

eerst te kijken naar de kritiek op Windows Vista. Enkele 

vaakgenoemde punten van kritiek op Windows Vista zijn 

een slechte performance en slechte ondersteuning  

van randapparatuur, ’User Account Control’ (UAC) en 

compatibiliteit van applicaties. Hieronder gaan we dieper 

in op deze punten en op de oplossingen van Microsoft 

om van Windows 7 een succes te maken.

Softwareleveranciers
Microsoft heeft zijn klanten en 

softwareleveranciers vanaf het 

begin betrokken bij de ontwik-

keling van Windows 7. Dit 

heeft geresulteerd in meer  

inzicht in de software van deze 

leveranciers. Deze konden 

daardoor een nieuwe versie 

van hun applicaties optimalise-

ren voor Windows 7.

Feedback 
Voor de Windows 7 bètatesters, in de meeste gevallen 

IT-professionals en in een later stadium IT-medewerkers 

van grote bedrijven, zat er zelfs een ‘send feedback’-optie 

in Windows 7. Dit zorgde ervoor dat Microsoft zoveel 

mogelijk belangrijke technische terugkoppelingen 

ontving van deze testgebruikers. Microsoft heeft veel  

belangrijke input ontvangen met verbeterpunten die  

betrekking hebben op de applicatiecompatibiliteit en 

verbeteringen in het besturingssysteem zelf. Deze input 

is vervolgens verwerkt in Windows 7 met als resultaat een 

besturingssysteem dat gebruiksvriendelijk is, snel reageert 

en dat compatible is met de meest voorkomende applica-

ties van softwareleveranciers.

performance 
Microsoft heeft in de bètaversies van Windows 7 ook  

extra programmeercode verwerkt om te kunnen detecte-

ren wat de performance van Windows 7 en de daarop 

draaiende applicaties is. Het is namelijk van groot belang 

om er voor te zorgen dat Windows 7 en de daarop  

draaiende applicaties een goede performance hebben. 

Ook is er veel onderzoek gedaan naar applicatiecompati-

biliteit, zodat de meest voorkomende en belangrijkste 

applicaties zonder problemen werken onder Windows 7. 

De extra programmeercode in Windows 7 voor het geven 

van feedback en het meten van de performance is in  

de ready to market-versie van Windows 7 uiteraard  

verwijderd door Microsoft.

Windows Xp-mode
Mocht u toch nog een oudere applicatie tegenkomen die 

echt niet werkt onder Windows 7, dan kunt u altijd nog 

gebruikmaken van de ‘Windows XP-mode’ voor MKB- 

bedrijven. Dit is een virtuele Windows XP-modus die 

draait op Windows 7, waarin applicaties kunnen draaien 

Met de encryptie van BitLocker voor data op de harde schijf of USB-stick 

zijn uw bestanden altijd veilig. Zelfs bij diefstal of verlies.

Windows 7 
een hype?
Microsoft lanceert op 22 oktober zijn nieuwe besturingssysteem. Waar Windows Vista vooral een 

hoop kritiek ontving bij zijn lancering, zijn het vooral positieve berichten die van Windows 7 naar 

buiten komen. Maar is Windows 7 nu echt een verbetering ten opzichte van zijn voorganger of is er 

sprake van een Windows 7-hype?
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die niet werken onder het Windows 7-besturingssysteem 

zelf. Voor enterprisebedrijven kan in plaats van de  

Windows XP-mode ook gebruik worden gemaakt van  

Microsoft Desktop Enterprise Virtualization (MED-V), wat 

onderdeel is van het Microsoft Desktop Optimization 

Pack. MED-V maakt het mogelijk om ook wanneer niet 

alle bedrijfsapplicaties compatibel zijn met een nieuwere 

versie van het Windows-besturingssysteem, te migreren. 

MED-V biedt de applicatie daarbij aan vanuit een virtuele 

machine die voor de gebruiker verder onzichtbaar is.

Belangrijkste verbete-
ringen 
Windows 7 bevat diverse 

vernieuwingen en aanpas-

singen in functionaliteit. 

Niet al deze zaken zullen  

direct hun weg vinden 

naar de gebruikers. Een 

aantal zaken past in een 

strategie waarbij de func-

tionaliteit optimaal tot 

haar recht komt in combi-

natie met andere (Micro-

soft-)producten zoals Win-

dows server 2008, IPv6 of 

de Unified Application Ga-

teway.  

Conclusie
Windows 7 een hype?  

Het is nog te vroeg om 

deze vraag te kunnen  

beantwoorden. Wel kun-

nen we stellen dat  

Microsoft er alles aan 

heeft gedaan om van  

Windows 7 een succes te 

maken en goed heeft  

geluisterd naar de punten 

van kritiek op Windows 

Vista. Onze gebruikers- 

ervaringen zijn over het 

algemeen positief. De 

eeuwige honger naar 

meer systeemresources  

bij een nieuwe versie  

van Windows lijkt met Windows 7 doorbroken. De  

meeste tests wijzen uit dat Windows 7 beduidend pretti-

ger reageert op gebruikercommando’s en sneller start. 

Tenminste, als je het vergelijkt met zijn directe voor- 

ganger Windows Vista. Het zakelijk nog veel gebruikte 

Windows XP blijft nog een graadje sneller. De nieuwe 

interface is zonder meer prettig te noemen. Gebruikers 

die veel applicaties tegelijk open hebben (en wie heeft 

dat tegenwoordig niet?) ervaren dat het navigeren  

tussen al die applicaties erg prettig werkt. En omdat het 

kenmerk omschrijving

Branch Cache

WAN-optimalisatie is ‘in’ en gebeurt veelal op netwerkniveau. Met Branch 

Cache biedt Windows 7 een basisvoorziening, waarmee snel toegang  

tot bestanden op locaties zonder server wordt verkregen, door gebruik te 

maken van andere computers binnen hetzelfde netwerk die het bestand al 

gedownload hebben (verminderen van hardware- en beheerkosten).

Direct Access

Door gebruik te maken van Direct Access is Windows 7 voorbereid om  

op een veilige en transparante manier toegang te krijgen tot het bedrijfs-

netwerk, vanaf iedere willekeurige locatie waar internet beschikbaar is 

(VPN-oplossingen uitfaseren).

Federated Search

Met Federated Search kunt u eenvoudig zoeken in bestanden op het  

netwerk maar ook op intranet en in andere bronnen (gebruikersproducti-

viteit verhogen).

AppLocker

Door middel van AppLocker kunt u vanuit Active Directory bepalen of  

gebruikers wel of niet applicaties mogen starten. Zelfs als de  

gebruiker deze applicaties zelf geïnstalleerd heeft op zijn pc (verlagen  

van beveiligingsproblemen).

BitLocker en BitLocker to Go
Met de encryptie van BitLocker voor data op de harde schijf of USB-stick 

zijn uw bestanden altijd veilig. Zelfs bij diefstal of verlies.

Vereenvoudigde uitrol
Microsoft heeft hulpmiddelen ontwikkeld waardoor Windows 7 sneller en 

eenvoudiger uitgerold kan worden (verminderen van migratiekosten).

Verbeterde 

gebruikersinterface

De gebruikersinterface reageert snel en is eenvoudig te bedienen,  

waardoor de productiviteit toeneemt (gebruikersproductiviteit  

verhogen).

Applicatiecompatibiliteit

Eén van de meest belangrijke punten is applicatiecompatibiliteit. De  

Windows-XP-mode en sterk verbeterde UAC-functionaliteit zorgen ervoor 

dat zelfs de lastigste applicaties op het Windows 7-platform gewoon  

werken (verminderen van migratie- en beheerkosten).

Virtuele Desktop 

Infrastructuren (VDI)

Met VDI is het mogelijk om Windows 7 als virtuele desktop aan te  

bieden aan eindgebruikers, dit zorgt daardoor voor extra flexibiliteit en 

continuïteit (verminderen van beheerkosten).
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oog ook wat wil: het ziet er allemaal gelikt uit!

Zakelijk gezien blijft het natuurlijk een Operating System 

(OS) waarmee je net als met Windows 95 gewoon je  

applicaties kunt opstarten en je data kunt benaderen. 

Windows 7 is daarin functioneel en optisch fijn geslepen. 

Sinds de komst van Windows 95 is de hele IT-wereld op 

alle fronten significant complexer geworden. Microsoft 

heeft kans gezien daar de kwaliteit van de gebruikers-

beleving en het niveau van de beheerkosten niet onder 

te laten lijden. Onder de motorkap zitten er daarom  

echter structurele verbeteringen ten behoeve van beheer, 

beveiliging en ondersteuning van moderne hardware en 

systeemprotocollen. 

Met Windows 7 heeft Microsoft kans gezien een aantal 

tekortkomingen van Windows Vista recht te zetten en 

worden weer nieuwe maatstaven gezet in de ondersteu-

ning van nieuwe hardware, software en architectuur-

modellen. Windows 7 zal daarom een besturingssysteem 

zijn waar u de komende jaren mee vooruit kunt. Dankzij 

de Windows XP-mode en MED-V staat niets u in de weg 

om te migreren naar het Windows 7-besturingssysteem.

Wat kan Centric voor u betekenen?
Centric is sinds 2003 Microsoft Gold Certified Partner.  

De Microsoft Gold Certified Partner-status wordt verleend 

na een streng kwalificatieproces, waarbij zowel de  

certificatie van de consultants als de tevredenheid van de 

opgegeven referentie worden getoetst.

Ons ICT-infrastructuurproduct ‘Intelligent Provisioning 

Infrastructure’ (IPI) wordt momenteel  geschikt gemaakt 

voor het gebruik van Windows 7. Daar waar nieuwe  

technieken een structurele bijdrage leveren in vereen-

voudiging van de beheertaak, verhoging van het beveili-

gingsniveau en verbeteringen in de gebruikersbeleving, 

worden bestaande IPI-technieken vervangen.

Dus bent u op zoek naar een betrouwbaar en goed  

advies, dan helpt één van onze Centric-professionals u 

graag in de juiste richting.

Microsoft betrekt klant 
en softwareleverancier 

bij ontwikkeltraject

Voor contactgegevens of informatie over Centric: www.centric.nl

Aanvullende informatie van Microsoft:

Windows 7 upgrade advisor

http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/upgrade-advisor.aspx

Windows 7 RC download

http://www.microsoft.com/windows/windows-7/get/download.aspx

Windows Compatibility Center

http://www.microsoft.com/windows/compatibility/

Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.5

http://go.microsoft.com/?linkid=9659775

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit

http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd537566.aspx

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP)

http://technet.microsoft.com/en-us/windows/bb899442.aspx
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De beveiliging van informatie vraagt aandacht binnen de gehele organisatie. Daarnaast zijn de 

maatregelen die worden genomen zeer divers van aard. En welke maatregelen moeten worden 

ingevoerd, gezien vanuit referentiekaders als NEN 7510 en ISO 27001? Dit najaar organiseert 

Centric een aantal inhoudelijk workshops rond informatiebeveiliging. Deze inhoudelijke  

workshops belichten elk een specifiek gezichtspunt. Wij hebben voor u de volgende workshops 

georganiseerd:

9 oktober 2009 Bewustwording

Bewustwording bij zowel het management als het personeel, vormt een belangrijke 

voorwaarde voor informatiebeveiliging. Maar hoe bereikt u deze bewustwording en  

evenzo belangrijk, hoe behoudt u deze? In de workshop gaan we in op de diverse 

aspecten van bewustwording en krijgt u praktische tips met betrekking tot de realisa-

tie ervan.

23 oktober 2009  Management en informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een thema voor het (hoger) management. Maar waarom  

eigenlijk? En in welke vorm speelt het management een rol binnen de beveiligings-

organisatie? In deze workshop onderzoeken we samen met u de diverse aspecten van 

informatiebeveiliging in relatie tot management en ondernemen.

20 november 2009  Facilitaire zaken en informatiebeveiliging

De bescherming van vertrouwelijke informatie vraagt ook fysieke maatregelen.  

In deze workshop worden de diverse aandachtsgebieden van fysieke beveiliging  

verkend. Ook wordt ingegaan op juridische aspecten, mag u bijvoorbeeld camera-

beelden bewaren en voor hoelang?

4 december 2009  Personeelszaken en informatiebeveiliging

Bij het beveiligen van informatie is de mens de zwakste schakel. Maar wat betekent 

dat voor het personeelsbeleid? In de workshop worden praktische handvatten  

gegeven voor zaken als geheimhouding, aannamebeleid en in- en uitdiensttreding.

 

Programma workshops

10.00 uur  Ontvangst en inleiding

10.15 uur Interactieve leergang aandachtsgebied

11.00 uur Korte pauze

11.15 uur Workshop (verdieping aandachtsgebied)

12.00 uur Plenaire bespreking 

12.30 uur Lunch

13.30 uur Einde workshop

De workshops worden verzorgd door de consultants van de afdeling Security & Continuity Services. Zij hebben  

jarenlange ervaring met de diverse aspecten van informatiebeveiliging. Binnen de workshops is veel ruimte om 

ervaringen en/of vraagstukken te delen met de andere deelnemers en de consultants.

Inschrijven

Schrijf u nu in voor een of meerdere van deze workshops. Het maximaal aantal deelnemers is beperkt, om zo 

ruimte te behouden voor interactie. De vergoeding bedraagt € 295,- per workshop. U kunt zich aanmelden voor de 

workshops via www.centric.nl/workshops.   

Workshops informatiebeveiliging
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Glasvezelring verbindt datacenters met zeer hoge snelheid

Centric Optical Network
So
lUTI
oNS

De glasvezelring verbindt de twee grote 

datacenters van Centric in Gouda en 

Eindhoven redundant en met grote 

bandbreedte. Ook worden de andere 

vestigingen van Centric met elkaar ver-

bonden. Tom Maane, salesconsultant, 

vertelt hoe het idee voor het Centric Op-

tical Network is ontstaan. “We kregen 

het verzoek van een grote klant voor het  

inrichten van een twindatacenter,  

oftewel een datacenter dat uitgestrekt is 

over twee fysiek gescheiden locaties.  

Een eis was dat de datacenters, die zich 

bevinden op de Centric-vestigingen in 

Gouda en Eindhoven, met elkaar kunnen 

communiceren via een verbinding met 

een zeer hoge bandbreedte. Op  

deze manier kan er onderling veel data 

uitgewisseld worden voor zowel de 

storagereplicatie als het serververkeer.” 

Omdat deze twee datacenters onderling 

nog niet gekoppeld waren met een  

dergelijke hoge snelheid, moest er een 

nieuw soort verbinding komen. Tom: 

“We konden deze afnemen bij een  

provider, maar met het oog op de  

toekomst, waarin waarschijnlijk meer 

klanten om een dergelijke verbinding 

zullen vragen, is het aantrekkelijker om 

zelf een netwerk te bouwen.” 

Aantrekkelijk geprijsd
Wat is het voordeel voor de klant? Tom: 

“We kunnen een aantrekkelijk geprijsde 

oplossing aanbieden om bijvoorbeeld 

een uitwijkomgeving of twindata- 

omgeving te ontsluiten. Omdat we straks 

zelf het fysieke netwerk hebben liggen, 

kunnen we sneller een klantverbinding 

in de lucht krijgen. We zijn hierbij niet 

afhankelijk van een derde partij.” Het fi-

bernetwerk biedt naar de toekomst de 

mogelijkheid om nieuwe diensten te 

ontwikkelen die Centric tegen aantrek-

kelijke prijs in de markt kan zetten.

Regeneratiepunten
De afstand tussen beide datacenters  

bedraagt qua glasvezellengte ongeveer 

155 kilometer. Tom: “Omdat dit een  

grote afstand is om te overbruggen, zijn 

hiervoor dure lasers nodig. Daarom is  

het beter om het signaal te regenereren 

op zogenaamde regeneratiepunten.” 

Centric heeft een glasvezelring aangelegd tussen haar diverse vestigingen, het Centric Optical  

Network. Hiermee bieden wij u een kostengunstige oplossing aan om bijvoorbeeld een  

uitwijkomgeving of twindata-omgeving te ontsluiten.

Tom Maane bij de aanleg van de glasvezelring
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Glasvezelring verbindt datacenters met zeer hoge snelheid

Centric Optical Network

Een regeneratiepunt is een punt waarop 

het signaal wordt versterkt, waarna  

het versterkte signaal opnieuw wordt ver-

stuurd. Deze regeneratiepunten bevinden 

zich op diverse grotere Centric-vestigingen, 

die samen een soort ring vormen. Tom ver-

volgt: “Op deze manier hebben  

we twee fysiek gescheiden verbindingen 

tussen Gouda en Eindhoven, via een  

noordelijke en een zuidelijke route.” De 

noordelijke route loopt van het datacenter 

in Gouda, via IJsselstein en Den Bosch  

naar Eindhoven. De zuidelijke route loopt 

van Eindhoven, via Oosterhout, Capelle aan 

den IJssel en Moordrecht, naar Gouda . 

Hoge beschikbaarheid
Door middel van de ring worden de data-

centers in Gouda en Eindhoven redundant 

met elkaar verbonden. Tom: “We hebben 

twee fysiek gescheiden routes tussen de  

datacenters in Gouda en Eindhoven. Als  

er zich ergens in de route een calamiteit 

voordoet, hebben we altijd via de andere 

route een verbinding tussen de data- 

centers. Dankzij deze redundantie kunnen 

we de beschikbaarheid van het netwerk 

verhogen.”

De glasvezelring maakt het mogelijk om de 

datacenters in Gouda en Eindhoven als 

twindatacenters te benutten. “Het gaat 

hierbij om één datacenter dat gesplitst is 

over twee fysiek gescheiden locaties. De zo 

opgedeelde productieomgeving is echter in 

beide datacenters actief. De datacenters 

zijn identiek, hebben dezelfde functies  

en moeten elkaar kunnen opvangen in het 

geval dat een van beide datacenters uitvalt, 

vertelt Tom. 

Een belangrijk onderdeel van de glasvezel-

ring is de internetconnectiviteit. Tom:  

“We krijgen vanuit Gouda een verbinding 

naar het datacenter Globalswitch en vanuit 

Eindhoven naar Sara. In deze datacenters 

zijn de internetproviders vertegenwoordigd 

en kunnen we koppelingen maken naar 

deze providers. Door deze twee recht-

streekse koppelingen hebben wij een 

schaalbare toegang tot het internet.”

Regenboog
De vestigingen worden onderling aange-

sloten met een eigen glasvezelkabel,  

die Centric huurt van een leverancier. “We 

huren ‘dark fiber’”, vertelt Tom. “Dit is  

glasvezel waar nog geen licht oftewel laser 

op is aangesloten, dus puur de kabel.” Het 

glas van de toegepaste glasvezel is zo dun 

dat het licht er maar op één bepaalde  

manier doorheen kan en wel alleen recht-

lijnig. Het licht is zo sterk dat het een grote 

afstand kan overbruggen van wel honder-

den kilometers. Hoe groter de afstand, hoe 

duurder de benodigde lasers zijn. Tom ver-

volgt: “Wat nieuw is, is dat we gaan werken 

met verschillende kleuren licht. Door aan 

beide kanten van de verbinding optische 

multiplexers te plaatsen, wordt het witte 

licht uiteengebroken in verschillende kleu-

ren licht. Dit is hetzelfde effect als bij een 

regenboog.” Het voordeel is dat elke kleur 

een eigen verbinding heeft. Dus hoe meer 

kleuren, hoe meer klanten Centric op  

een glasvezelkabel aan kan sluiten. Tom: 

“Op deze manier kunnen we elke glas- 

vezelkabel veel efficiënter gebruiken, 

waardoor de capaciteit veel hoger is.“

Lichtspectrum

Glasvezel wordt onder meer toegepast 

in telecommunicatie, waarbij licht 

wordt gestuurd door lange vezels van 

optisch zeer helder glas om signalen 

betrouwbaar over grote afstanden te 

transporteren. Wit licht is opgebouwd 

uit een mengsel van vele soorten  

gekleurd licht. Door middel van een 

prisma kan het ‘witte’ licht gebroken 

worden in de kleuren waaruit het licht 

bestaat. De kleurenband die dan  

ontstaat wordt het spectrum genoemd. 

Dit natuurkundige verschijnsel is voor 

het eerst ontdekt door Sir Isaac Newton.
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Mijn woonplaats Amersfoort (De Keistad) bestaat dit jaar 750 jaar. 

Amersfoort heeft in die jaren heel wat grote namen voortgebracht, 

waaronder Mondriaan, Johan van Oldenbarnevelt en Pieter Both. 

We zijn zelfs groeistad geworden met 15.000 nieuwe woningen in 

Vathorst en in 2006 waren we zelfs de groenste stad van Nederland!  

Het nieuwe Vathorst loopt al snel vast, dus dan maar een nieuwe 

afslag maken op de A28. Jammer nou, want die kunnen we niet 

openen omdat de laatste Amersfoortse zandhagedis er rondloopt. 

Nadat we die hadden verhuisd, kwam het gelukkig toch nog goed. 

Mondriaan gaat nog, maar wat deden Johan van Oldenbarnevelt 

en Pieter Both nou ook al weer? Even Googlen (nieuw Nederlands 

woord) en je kunt alles achterhalen. Geweldige uitvinding!

Ik las ook dat Duckstad 75 jaar bestaat. Niets moeilijks aan; Donald 

Duck, de belangrijkste bewoner, zijn vriendinnetje Katrien, Mickey 

Mouse en Minnie, Oma Duck op haar boerderij met de altijd ernstig 

luie hulp Gijs Gans, de neefjes Kwik, Kwek en Kwak van wie  

niemand weet wie de moeder is, allemaal netjes bij de woudlopers 

(padvinders dus) en natuurlijk de rijkste man van Duckstad Oom 

Dagobert. Mooie vent die Oom Dagobert, die zwemt in zijn geld. 

Ben daar best jaloers op, zwemmen in je geld. Hoezo security?  

Het is een kwestie van gewoon je geluksdubbeltje altijd zuinig  

bewaren en je geldpakhuis stroomt vanzelf vol! Soms een ramkraak 

door de zware jongens, maar na twee bladzijden is dat meestal wel 

opgelost. Hoe simpel kan het leven zijn. Als je er helemaal niet 

meer uitkomt, vraag je Willy Wortel even iets uit te vinden. 

Kunt u zich er iets bij voorstellen? De drie neefjes die ‘helemaal 

gaan’ voor de woudlopers, niks geen gezeur met chatboxen,  

de hele dag gamen of eerst even de mail checken. Gewoon buiten-

spelen, voetballen en af en toe logeren bij oma op de boerderij!

Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen kinderen, maar met name 

studenten de Donald Duck wekelijks lezen. Leuk zo’n onderzoek. 

Wat wil je gaan doen na je studie? Dat weet ik nog niet. En wat lees 

je het liefst? De Donald Duck!

Het weekblaadje Donald Duck heeft alle stormen destijds door-

staan. Ooit in 1952 begon het en nog steeds komen er verhalen uit. 

De opkomst van computers? Daar heb je in Duckstad geen last van. 

Internet? Dat kennen we niet in Duckstad! Mobieltjes? Nooit een 

mobieltje gezien in Duckstad…

Het leven, beste lezers, kan dus best nog wel mooi zijn. Alleen ja, je 

moet voor een beetje rust dus eigenlijk gewoon naar Duckstad 

gaan en als je daar een reisje naar boekt, kom je tot de conclusie 

dat Duckstad fictief is. 

Toch jammer, het is niet anders, dan ga ik nu maar even bij oma op 

de koffie. Oma (mijn moeder eigenlijk) is 91 jaar jong. Geestelijk 

goed bij de tijd en wat denkt u: onlangs kreeg ik te horen dat ze 

ook een computer wilde. Als je het haar even leert, dan kan ze ook 

mailen, gamen en inmiddels is Google of www.nu.nl voor het 

nieuws geen enkel probleem. 

Als u nog op vakantie gaat, geniet ervan. Ik ga binnenkort ook 

even een weekje weg. Ik laat mijn laptop thuis. En als u nog gaat, 

mijn advies: neem eens lekker een stapel strips mee. Moet u eens 

kijken wat dat een rust geeft. Of u dan iets mist, ik denk van niet, 

hoogstens de stress van alledag! En dat kunt u vast wel een poosje 

missen! 

Papegaai

Geen internet, geen mail: 
heerlijk simpel!
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Centric wint Partner of the Year-award NetApp 

Tijdens de jaarlijkse kick-off van NetApp op 30 juni 2009 in Cruquius is Centric IT Solutions uitgeroepen tot  

‘Consulting Partner of the Year’. Centric heeft deze award ontvangen vanwege haar kennisniveau van en de mate 

van certificering op het NetApp-portfolio en de mate waarin de organisatie selfsupporting is. 

Opening nieuw 
kantoor Moordrecht
Centric Systems & Services en een aantal activiteiten van 

Centric Retail Solutions zijn sinds juli dit jaar gevestigd  

in het nieuwe kantoor aan de Westbaan te Moordrecht. 

Op vrijdag 30 oktober organiseren wij een officiële  

opening, waar wij u graag voor uitnodigen. U krijgt  

tijdens de opening ook de gelegenheid om het  

datacenter en uitwijkcentrum te bekijken in het  

nieuwe hoofdkantoor van Centric aan de Antwerpse-

weg in Gouda. 

De activiteiten starten om 15.00 uur.  Meld u nu aan via 

www.centric.nl/opening. 

NetApp (Network Appliance) reikt elk jaar awards uit aan haar VIP-

partners. Via deze weg wil NetApp zijn partners belonen voor de 

uitzonderlijke prestaties en de samenwerking verder verstevigen. 

NetApp is een zeer snel groeiende storage- en datamanagement- 

fabrikant en behoort inmiddels tot de top 5 in de wereld. Met 

NetApp zijn flexibele totaaloplossingen te realiseren. Centric past 

NetApp-oplossingen toe voor de gecombineerde consolidatie van 

data afkomstig uit Windows-, VMware-, UNIX-, Linux- en/of  

Novell-omgevingen en voor de consolidatie van applicatie- en  

databasedata, dit al dan niet gecombineerd met datamanagement 

en of uitwijkvoorzieningen. De gestelde eisen ten aanzien van  

databeschikbaarheid (beperking downtime, dataverlies en  

restoretijden) zijn hierbij leidend.

Door de samenwerking heeft Centric het dienstenpakket aan haar 

klanten uitgebreid, waardoor het mogelijk is om ook klanten op het 

gebied van datacenters van dienst te kunnen zijn. Daarnaast werken 

Centric en E-TEC aan nieuwbouw en aanpassing van de bestaande 

datacenters van Centric.

E-TEC Power Management is een internationaal opererend bedrijf. 

Vanuit de vestigingen in Duitsland, Engeland, Ierland en Nederland 

werkt E-TEC in verschillende marktsegmenten voor opdrachtgevers 

die de beschikbaarheid van hun computerruimte of datacenter  

willen waarborgen. 

Centric heeft recent een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

met E-TEC Power Management op het gebied van het ontwerp,  

de bouw en het onderhoud van datacenters.

NEwS

Samenwerking E-TEC datacenters
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De RAVU is een van de grootste zelfstandige 

ambulanceorganisaties van Nederland.  

Als controller is Michiel van Tongeren  

verantwoordelijk voor onder andere  

financiering, begrotingen, administratieve 

organisatie, jaarrekeningen en manage-

mentinformatie. Sinds een aantal jaren 

maakt deze organisatie gebruik van Cognos 

Business Intelligence (BI) van Centric voor 

het ontsluiten van data voor management-

informatie en de bouw van rapportages.

Losse Excel-bestanden
Michiel vertelt: “We hebben een aantal  

applicaties dat data genereert. Om de  

organisatie goed aan te sturen, is het  

voorhanden hebben van bepaalde  

informatie essentieel. In het verleden  

werden daarvoor Excel-bestanden gemaakt 

om verschillende gegevens met elkaar te 

vergelijken, maar die overzichten waren 

niet eenduidig.” De RAVU had behoefte 

aan duidelijke gestructureerde overzichten, 

die deels periodiek zijn en deels ad hoc. 

“Toch gebeurt het regelmatig dat de  

periodieke overzichten om ad hoc-informatie 

vragen. Deze informatie moet dan snel  

beschikbaar en up-to-date zijn. Als  

ambulancezorgorganisatie moet je de  

mensen, middelen en processen op de  

juiste manier aanwenden. Het op de  

juiste manier ontsluiten van informatie  

uit de diverse gegevensbronnen is daarbij  

essentieel.”

Geschikte partij
De RAVU ging op zoek naar een geschikte 

applicatie voor het ontsluiten van manage-

mentinformatie. Naast een planningsappli-

catie zijn voor de RAVU de ritdataverwer-

king en -administratie en het personeels- 

informatiesysteem belangrijke pakketten 

met belangrijke informatie. Na een  

gedegen vooronderzoek, kwam een lijst  

tot stand die bestond uit dertig aanbieders. 

Michiel: “Uit die partijen, die varieerden 

van hele kleine tot behoorlijk forse organi-

saties, hadden wij een shortlist gemaakt 

van organisaties die applicaties bieden 

waar wij mee uit de voeten zouden  

kunnen.” Naast het feit dat natuurlijk ook 

naar de initiële kosten werd gekeken, 

USER
Id

“BUSINESS INTELLIGENCE IS EEN pROCES”
RAVU over het ontsluiten van informatie

De Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) koos uit een lijst van dertig aanbieders de Business  

Intelligence-tool van Cognos. Centric heeft deze applicatie geïmplementeerd en ondersteunt en begeleidt de 

RAVU vandaag de dag nog. Aan het woord is Michiel van Tongeren, controller bij de RAVU. Hij legt onder andere 

uit waarom Business Intelligence een proces is waar je voortdurend mee bezig bent en hoe je als organisatie het 

beste te werk kunt gaan met zo’n complex traject.
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kwam die shortlist deels ook gevoelsmatig 

tot stand. “Want”, zegt Michiel: “Alle  

demo’s lijken aantrekkelijk, maar in de 

praktijk kan het toch tegenvallen. Je moet 

je niet laten afleiden door allerlei kleurtjes 

en dashboardfuncties. Het is heel belangrijk 

om te kijken of je de applicatie goed kunt 

beheren en of deze qua kennis goed over 

te dragen is. Bovendien moet het goed  

beheersbaar zijn. Implementeren is één, 

maar onderhouden is ook heel belangrijk. 

Zo’n traject moet je niet zelf doen, daar 

heb je ondersteuning bij nodig.” Uit de 

shortlist viel de keuze op Cognos Business 

Intelligence.

Goed gevoel
“Wij hadden een goed gevoel bij het  

product van Cognos en gingen vervolgens 

op zoek naar een partij die deze applicatie 

kon implementeren. We kwamen vrij snel 

terecht bij Centric, omdat Centric een grote 

en stabiele organisatie is. Daarnaast  

gebruikt de RAVU al een aantal Centric- 

applicaties, waaronder het personeels- 

informatiesysteem. Nadat Centric ons  

informeerde over de mogelijkheden en  

het tijdspad dat het beste bij ons paste,  

zijn wij samen met de BI-specialisten  

van Centric aan de slag gegaan met de  

implementatie.”

Oneindig 

RAVU werkt inmiddels een aantal jaar naar 

tevredenheid met Cognos 8 Business Intel-

ligence. “BI moet je zien als een oneindig 

proces, het is geen product dat je na de  

implementatie als organisatie gebruikt en 

niet verder naar om hoeft te kijken. Toen 

we van start gingen met dit traject, had het 

enige tijd nodig voordat we dit proces goed 

in onze organisatie hadden ingebed. Het 

gaat namelijk niet alleen om het leveren 

van informatie. Je moet een stap verder 

gaan: wat wil je weten, waarom, wanneer, 

wat is zinvolle en zinloze informatie, in 

welke vorm moet het gepresenteerd  

worden en kan dat op een uniforme  

manier? En heel belangrijk; op welke wijze 

zorg je ervoor dat je de informatie op een 

juiste manier gedefinieerd hebt? Het zijn 

soms zeer complexe trajecten. Bij diverse 

eindgebruikers ontstaat soms al snel het 

idee dat de organisatie met BI een naviga-

tietool heeft waar informatie uit komt door 

middel van een druk op de knop. Maar zo 

werkt het niet altijd”, aldus Michiel. 

Bewustwording
Het gebruik van BI is een bewustwordings-

proces. Medewerkers moeten nadenken 

over welke informatie ze exact willen  

hebben en óf en waarmee ze het willen 

vergelijken. ”Met BI is het mogelijk om  

op resultaten te sturen en de toekomst  

te beïnvloeden, het is niet alleen ‘weet- 

informatie’. Mensen moeten dus verder  

denken dan alleen ‘doe mij maar een over-

zichtje’. Dat is een hele slag, omdat je dan 

gaat sturen. Managers moeten hun wensen 

goed definiëren en dat is niet makkelijk. 

Een voorbeeld uit de praktijk: rijtijdover-

schrijding is binnen onze sector een  

belangrijk item. Daar kunnen echter diverse 

definities bij horen: gaat het hierbij om 

hulpverleningen alleen binnen of ook  

buiten het verzorgingsgebied, tellen we 

alle voertuigen mee die bij één incident  

ingezet worden? Je kunt vaak op één item 

meerdere definities loslaten. Het is dus aan 

de voorkant heel belangrijk om daar veel 

tijd en aandacht aan te besteden.”

Volgens Michiel gaat het bewustwordings-

proces deels dwangmatig. “Je krijgt pas 

goede rapportages als je zelf de items goed 

gedefinieerd hebt, maar zo werkt het niet 

altijd. We zijn een servicegerichte afdeling. 

Wij helpen ook onze ‘interne klanten’ met 

het goed definiëren van vragen, omdat zij 

de applicaties met de bijbehorende databa-

sestructuur niet goed kennen. Wij weten 

met welke zaken zij rekening moeten  

houden. Goed gedefinieerde informatie 

noemen wij een meetplan. Het is niet altijd 

zo dat informatie niet beschikbaar komt  

als er geen goed meetplan is. We willen  

namelijk dat informatie zoveel mogelijk  

gedeeld wordt. Ook al betekent dit soms 

dat de vraagstelling niet helemaal helder is. 

Aan de andere kant moeten wij soms ook 

‘dwangmatig’ te werk gaan, om gemak-

zucht te voorkomen. Hier moet een goede 

balans in zijn.”

Meer dan alleen overzichten
RAVU koos ervoor om niet eerst alle infor-

matie op managementniveau beschikbaar 

te stellen. Het middenmanagement wordt 

als een zeer belangrijke laag gezien met 

betrekking tot informatievoorziening.  

Michiel: “Wij hebben in het organigram  

gekeken welke medewerkers snel en direct 

konden sturen op informatie. Dat zijn in 

ons geval de teamleiders, omdat zij veel 

contact hebben met de medewerkers op de 

werkvloer. Het ging in eerste instantie om 

rapportages voor aanrijtijden en ziekte-

verzuim. Hier spraken we al snel van 

quickwins, omdat deze informatie snel  

beschikbaar en overzichtelijk was. Onze 

eerste doelstelling was om de teamleiders 

tevreden te stellen, omdat zij de collega’s in 

het primaire proces aan moeten sturen. 

Voor het management ging het in eerste 

instantie om algemene rapportages, zoals 

ziekteverzuim- en productiegegevens.”

Alle medewerkers worden ervan bewust 

gemaakt dat zij belangrijk zijn in het aan-

leveren en vastleggen van basisinformatie. 

“Met de invoering van het digitaal zorg-

dossier is voor ons ambulancepersoneel een 

belangrijke taak weggelegd om data op 

een uniforme en toegankelijke wijze vast te 

leggen. Zo weet je altijd dat er draagvlak is, 

anders blijft het bij overzichtjes van  

bovenaf.” Ondanks dat het proces een hele 

omslag was voor de organisatie, is Michiel 

tevreden. “Het is belangrijk dat teamleiders 

weten wat ze met de gegevens kunnen 

Platinum reseller

Centric is platinum reseller van IBM-

Cognos. Centric levert software voor 

de primaire processen van haar klanten 

en ontsluit de informatie hierin met 

Cognos. Dit doet Centric met grote  

inzet en succes, al bijna tien jaar lang. 

In die tijd zijn de oplossingen onlosma-

kelijk met elkaar verbonden geraakt.

“BUSINESS INTELLIGENCE IS EEN pROCES”
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doen en hoe ze daarmee kunnen sturen op 

operationeel niveau.” 

De organisatie ervaart BI als een gebruiks-

vriendelijke tool. “De meesten hebben een 

eigen portaal. We proberen echter een niet 

al te grote diversiteit aan rapportages te 

krijgen. Wij hebben regelmatig sessies  

met teamleiders, die aangeven wat ze wel 

en niet willen met de overzichten”, zegt 

Michiel.

Geen MS Office
Dat BI niet makkelijk is, dat had Michiel wel 

voorzien. Maar in de praktijk bleek het toch 

complexer te zijn dan verwacht: “BI werkt 

niet zoals MS Office waarbij medewerkers 

na één cursus weten hoe het werkt. Het  

systeem is complex en heeft goede  

begeleiding nodig. Als je eraan begint dan 

ga je ervoor. Het is belangrijk om te weten 

wat je zelf kunt en op welk moment je  

expertise in moet schakelen.” Het BI-proces 

ontwikkelt continu door. Dit beaamt  

Centric ook. “De Centric-specialisten  

ondersteunen en begeleiden ons goed.”

Bedrijfsvoering
Het proces heeft veel invloed op de  

bedrijfsvoering: “BI helpt belangrijke  

knelpunten inzichtelijk te maken. In  

discussies is het altijd prettig als je iets met 

feiten kunt staven. Na vervolgens onder-

nomen acties zie je regelmatig verbeteringen 

in ons primaire proces. Die verbeteringen 

zijn zowel op de meldkamer als op de  

ambulanceauto, tegenwoordig ook op  

motorfiets, zichtbaar. Op goede rapportage 

kun je op een positieve manier sturen.  

Je wordt veel bewuster van bepaalde zaken 

door zelf met die rapportages aan de gang 

te gaan. Een en ander sluit goed aan op het 

INK-model, het kwaliteitssysteem dat wij 

volgen.”

Advies
Ten slotte geeft Michiel een aantal belang-

rijke adviezen mee aan organisaties die van 

plan zijn om een soortgelijk traject in te 

gaan: “Ga er niet vanuit dat alle vragen 

binnen een maand op zijn gelost. Denk 

goed na over welke informatie je wilt  

ontsluiten, voor wie het bestemd is en op 

welke termijn je wat gerealiseerd wilt  

hebben. De databases moeten goed op 

orde zijn, dat is de basis, anders krijg je  

onmogelijk de juiste informatie boven  

water. Doe het proces in de juiste volgorde; 

hou het niet binnen één groep, maar  

probeer dekking te krijgen van de hele  

organisatie. Draagvlak vanuit het manage-

ment is een must, anders wordt het een 

‘tooltje’ van een afdeling die zich bezig 

houdt met informatiemanagement. Verder 

wil ik meegeven dat je goed na moet  

denken in welke volgorde je de rapportage 

gaat opleveren; top-down of bottom-up. 

Die keuze is organisatieafhankelijk. Ten 

slotte moet je rekening houden met extra 

benodigde capaciteit. BI doe je er niet  

zomaar even bij.”

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) is binnen  

de bedrijfsvoering van vandaag  

onmisbaar voor elke organisatie. Of 

het nu gaat om beheer van middelen, 

kwaliteit of risico, in alle gevallen is 

inzicht nodig in de mate waarin presta-

ties geleverd worden. Vanwege het  

organisatiebrede karakter van BI kiest 

Centric voor een integrale benadering. 

Het kennisgebied BI omvat alle  

veranderaspecten van adviesdiensten 

die zijn gericht op het management-

proces. Hiertoe behoort bijvoorbeeld 

het ontwikkelen van stuurmodellen  

en prestatie-indicatoren. Maar ook de 

realisatie van de gegevensontsluiting 

voor gegevensbeheer en informatie-

management. Centric heeft hiervoor 

een eigen Business Intelligence  

Competence Center (BICC). 

De RAVU is met circa 365 medewerkers 

een van de grootste ambulancevoor-

zieningen van Nederland. Op indicatie 

van de Meldkamer Ambulancezorg 

verzorgt de RAVU vanuit elf locaties 

jaarlijks 75.000 hulpverleningen in de 

provincie Utrecht. Daarvoor zet de or-

ganisatie ambulances in, maar ook solo-

eenheden, zoals motorambulances en 

acute zorgauto’s. Met huisartsen, zie-

kenhuizen en andere zorgverleners 

wordt nauw samengewerkt. Ook speelt 

de RAVU een belangrijke rol in de 

hulpverlening bij calamiteiten. De 

RAVU heeft een hoog ambitieniveau.  

Zij besteedt veel aandacht aan  

innovatie, dynamiek, samenwerking  

en resultaatgerichtheid.

Uniek opleidingsinstituut

In 2008 werd het aan de RAVU  

gelieerde opleidingsinstituut METS 

Center geopend. METS is gericht op de 

training van medici en paramedici  

bij het verlenen van acute zorg. Dit 

centrum bestaat uit nagebouwde en 

volledig ingericht praktijkomgevingen 

zoals Eerste Hulp, Intensive Care,  

kinderafdeling, hartbewaking, verlos-

kamer en een huisartsenpraktijk. Het 

doel van het METS Center is het bevor-

deren van de patiëntveiligheid in de 

hele keten van acute zorg, van zowel 

preklinische als klinische zorg. 

De training en simulatieruimten zijn zo 

realistisch mogelijk ingericht en doen 

denken aan de eigen werkomgeving. 

Zo is een volledig uitgeruste operatie-

kamer ingericht, maar ook een Spoed-

eisende Hulp-afdeling, een Intensive 

Care-unit, een Kinder-Intensive  

Care-unit, een Verloskamer, een  

huisartsenpraktijk en een ambulance-

mock up.

Dé Regionale Ambulance Voorziening (RAV) in en om Utrecht
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Organisaties die een computerruimte of datacenter  

beheren, lopen steeds vaker tegen fysieke uitdagingen 

aan in de vorm van stroom en koeling. Het is vaak niet  

de beschikbare ruimte die een grens bepaalt aan de  

mogelijkheid om nieuwe systemen en applicaties te  

implementeren, maar de hoeveelheid benodigde energie 

en de wijze waarop systemen van koeling voorzien  

moeten worden. Daarnaast zijn door het gebruik van 

meer rekencapaciteit per vierkante meter en de steeds 

verdergaande automatisering binnen organisaties de  

risico’s op uitval aanzienlijk toegenomen. Dit laatste 

vraagt op zijn beurt weer om een hogere beschikbaar-

heid, waardoor zaken redundant uitgevoerd worden met 

als effect hogere kosten en een hoger energieverbruik. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Vanwege de bewustwording wordt steeds meer  

nagedacht over energiegebruik en vooral de efficiency 

die organisaties uit systemen en installaties kunnen  

halen. Dit vraagt om extra aandacht bij het aanpassen  

of ontwerpen van omgevingen waarin serversystemen 

actief zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om  

energie-efficiënt om te gaan met systemen:

•  Energetisch: het gebruik van zoveel mogelijk systemen 

met een hoog rendement. 

•  Klimaattechnisch: gebruikmaken van warme en koude 

gangen en het geheel afsluiten in combinatie met het 

gebruik van de buitenlucht in plaats van kou opwekken. 

•  Het opbouwen van installaties voor stroom en koeling 

Virtualisatie van ICT-ruimtes
A
vIEw
oN

Virtualisatie van serversystemen is geen nieuws meer. Het is een steeds meer ingeburgerde methode  

om efficiënter om te gaan met de benodigde ICT-capaciteit. Voor veel organisaties biedt dit een  

uitstekende oplossing om de gestelde doelen te bereiken. Maar wat kan virtual engineering  

van ICT-ruimtes voor u betekenen?
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op modulaire wijze, waardoor systemen in hun opti-

male werkingsgebied functioneren met aan de andere 

kant de flexibiliteit om door te kunnen groeien zonder 

risico van onderbreking.

Dynamiek van ICT
Vaak is er een gezond spanningsveld aanwezig tussen  

de beheerder van de ICT-ruimte en degene die verant-

woordelijk is voor de ICT-systemen. Dit spanningsveld 

wordt gecreëerd doordat het ontwerp van een ICT-ruimte 

een levensduur heeft van ongeveer vijftien jaar. Tijdens 

deze lange periode is er een enorme dynamiek vanuit de 

ICT-organisatie ten aanzien van de implementatie van 

nieuwe systemen en de consolidatie van oude systemen. 

De grote vraag hierbij is: in welke mate blijft de ontwik-

keling van de ICT-systemen binnen de ontwerpcriteria 

vanuit de bouw van de ICT-ruimte?

Voordelen Virtual Engineering
De softwareapplicatie PEARL van E-TEC Power Manage-

ment is gebaseerd op de ervaring die E-TEC heeft met het 

ontwerpen, bouwen en onderhouden van ICT-ruimtes. 

De belangrijkste voordelen:

•  De mogelijkheid om een ontwerp te kunnen visualiseren 

in een virtuele 3D-omgeving, zodat vanaf het  

eerste stadium zicht is op het ontwerp en daarmee  

samenhangende zaken als ruimtebeslag, technische 

(on)mogelijkheden en financiële aspecten. Ook maakt 

het de interne vertaalslag van ICT-doelstellingen naar 

het management van een organisatie eenvoudiger.

•  Het in kaart brengen van alle technische disciplines  

en eventueel aanwezige bottlenecks voor aanvang  

van de (ver)bouwstart en daarmee het reduceren van 

faalkosten en beperken van de benodigde bouwtijd.

In de toekomst kan PEARL een volledig operationeel  

model bieden, waarbij de applicatie u ondersteunt bij 

noodzakelijke aanpassingen in uw ICT-ruimte wanneer u 

nieuwe systemen implementeert. In dit model is simulatie 

van de werking van uw computerruimte of datacenter op 

het gebied van stroom en warmteontwikkeling voordat  

u gaat bouwen of ‘live’ gaat ook mogelijk. Tot slot  

kan PEARL het beheer uitvoeren door het koppelen  

van realtime informatie en rapportage inclusief storings-

melding en afhandeling van alle bij u voorkomende  

disciplines in uw computerruimte of datacenter. Hierdoor 

kunt u uw ICT-ruimte blijven toetsen aan de ontwerp- 

criteria.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Bram Slaager, directeur bij E-TEC Powermanagement, 

via bslaager@e-tecpowerman.com.

E-TEC Power Management

E-TEC Power Management is een internationaal ope-

rerend bedrijf. Vanuit de vestigingen in Duitsland, 

Engeland, Ierland en Nederland werkt E-TEC in ver-

schillende marktsegmenten voor opdrachtgevers die 

de beschikbaarheid van hun computerruimte of da-

tacenter willen waarborgen. Centric werkt samen 

met E-TEC Power Management op het gebied van 

het ontwerp, de bouw en het onderhoud van data-

centers.

PEARL-softwaredemonstratie

Start op de website www.e-tecpowerman.com een 

demonstratie van de PEARL Design Studio en ervaar 

zelf de bijzondere eigenschappen van deze software. 

Tevens krijgt u de gelegenheid om op de officiële 

opening van de nieuwe Centric-vestiging in  

Moordrecht op 30 oktober 2009 (zie pagina 13) een  

demonstratie bij te wonen.

Virtualisatie van ICT-ruimtes



De sleutel tot een hoge mate van beschikbaarheid en 

bescherming van uw vitale ICT-systemen? Deze schuilt in 

de juiste selectie van elementen vanuit een integraal 

ontwerp binnen alle voorkomende disciplines. Dit  

gaat veel verder dan het ontwerpen en installeren van 

apparatuur om de energievoorziening veilig te stellen. 

Het vraagt een volledige integratie van stroom, koeling, 

19 inch-kasten, netwerkmanagement en -monitoring  

en brand- en toegangsbeveiliging in een ontwerp dat 

gebaseerd is op eenvoudige toepassing, flexibiliteit van 

de configuratie, schaalbaarheid voor toekomstige groei 

en de garantie van de juiste redundantie. 

 

Naast leverancier van individuele componenten op  

bovenstaand gebied kan E-TEC complete oplossingen 

ontwerpen en implementeren tegen het licht van de 

hoogste eisen op het gebied van gegevensbescherming. 

E-TEC beschikt over ervaring, engineeringexpertise,  

ontwerpgereedschap en getraind personeel. 

ONTWERP EN BOUW 
COMPUTERRUIMTES

VAN KLEINE COMPUTERRUIMTES 
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E-TEC Power Management B.V.

Postbus 135

1723 ZJ NOORD-SCHARWOUDE

Tel   +31 72 514 1040

Fax  +31 72 514 1041

E-mail  nl@e-tecpowerman.com 

www.e-tecpowerman.com 


