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‘Ik heb een leuke en inspirerende dag gehad.
Het is duidelijk dat Axians begrijpt hoe je een dag
als vandaag moet organiseren met interessante
personen op een mooie locatie met goede
faciliteiten’
Nick Mineur, Adviseur Veiligheidsbeleid & -techniek bij het Rijksmuseum
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Introductie
Benieuwd naar de korte terugblik
op Innovations to Success 2016?
Bekijk de video.

Een grote groep klanten en partners van Axians verzamelden zich op
17 november 2016 wederom bij Inn Style in Maarssen. De vierde editie van
Innovations to Success had als thema: ‘Fit for Digital Agility’. Axians presenteerde een inspirerende klantendag vol visionaire, strategische plenaire sessies en praktische break-outs. Met de geboden inzichten kunnen deelnemers
niet alleen inschatten hoe digitaal fit hun organisatie is, ze krijgen ook een
goed beeld van de manier waarop zij de nieuwste IT-ontwikkelingen kunnen
inzetten om te transformeren naar een flexibele organisatie die klaar is voor
de toekomst.
Tijdens de kick-off maakte Edwin Kanis, Manager Business Development & Marketing bij Axians, meteen
duidelijk dat Axians ook op deze speciale dag verwachtingen wil overtreffen. Dat is immers altijd het doel
bij de services en dienstverlening die geleverd worden. ‘Daarbij is technologie de drijvende kracht, maar wel
altijd met oog voor de mens; de human touch.’ De ontwikkelingen komen snel op organisaties af. Zij moeten
digitalisering een plek geven binnen hun organisatie en de kansen die deze ontwikkeling biedt, verzilveren.
De kernvraag daarbij is hoe fit, agile of flexibel ze zijn bij de inzet van de technologieën die dit ondersteunen.

‘Technologie is de
drijvende kracht,
maar wel altijd met
oog voor de mens;
de human touch’

‘Innovations to Success biedt geen pasklare antwoorden op deze vraag, maar wel een goede combinatie van
inzichten in innovatieve technologieën en de vertaalslag naar de praktijk.’

Tevreden klanten
Kanis is trots dat het goed gaat met Axians. ‘We groeien niet alleen, maar doen dat ook met tevreden klanten.
Dat blijkt zowel uit ons klanttevredenheidsonderzoek als uit het nieuwste Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Klanten waarderen onze kennis, ervaring en inzet.’ Dat schept natuurlijk ook verwachtingen
voor de toekomst. ‘En daar blijven we ook in investeren. Bijvoorbeeld door jong talent aan ons te binden.
Ook dit jaar zijn weer tientallen young professionals met een passie voor technologie aan de slag gegaan bij
mooie, innovatieve projecten.’

De dialoog aangaan
Toch is er volgens Kanis meer nodig om duurzaam te blijven groeien. ‘Het is zaak om goed in contact te blijven
met onze klanten en relaties. Samen kunnen we steeds bepalen waar we staan en hoe we met behulp van
slimme technologie vooruit kunnen komen. Innovations to Success biedt daarvoor alle kansen.’ Kanis roept
alle deelnemers op om tussen de sessies de dialoog aan te gaan en elkaar beter te leren kennen. ‘Samenwerking leidt onherroepelijk tot betere oplossingen voor vandaag en morgen!’

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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‘Deze dag is wederom met veel zorg en aandacht
samengesteld en uitgevoerd’
Harriet van der Winden, Director IT bij Landal GreenParks BV

KEYNOTES &
PRAKTIJKCASES

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Keynote
Marco Gianotten
CEO bij Giarte

DOWNLOAD
PRESENTATIE

Fit for digital?
Stop trendhugging, start doing!
‘IT zit middenin een midlife crisis.’ Met die opening zorgt Marco Gianotten, CEO van Giarte Media Group, dat de deelnemers aan Innovations to
Success meteen op het puntje van hun stoel zitten. Het is duidelijk dat de
technologietrends elkaar in hoog tempo opvolgen. En alleen trendshoppen levert te weinig op. ‘Dan wordt het gat tussen IT en de business alleen
maar groter en daalt de relevantie van de IT-afdeling alleen maar verder.’
De traditionele aanpak van eerst uitgebreid overleg over de requirements en ontwikkeling via de watervalmethode, wordt links en recht in gehaald door hackatons. Ontwikkelaars en bedrijven slaan de handen ineen
en experimenteren er samen op los. Ze bouwen een MVP en kijken dan of het werkt. Hoe ga je als IT-afdeling
om met deze dynamiek?

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Quality of Experience
In de loop der jaren is IT uitgegroeid tot een verzameling van allerlei specialismen met elk hun eigen silo. ‘Nu
steeds meer bedrijven DevOps en Agile-methodes omarmen, is de helft van het IT-team geen IT’er meer.
Om echt relevant te zijn, zal IT echt overal in de organisatie aanwezig moeten zijn.’ Bij alle nieuwe ontwikkelingen staat volgens Gianotten niet de technologie maar de gebruikerservaring centraal. ‘Het draait om de
impact van technologie op werknemers, klanten en de business. Het gevoel en de emotie die oplossingen
oproepen, staan op nummer 1. Bedrijven als Netflix ruilen de Quality of Service in voor Quality of Experience.
Niet de technische beschikbaarheid staat voorop maar de beschikbaarheid die de gebruiker ervaart. Geen
SLA maar een XLA.’ Om een goed beeld van de business behoeften te krijgen, zijn empathy maps en inzicht
in de klantreis praktische hulpmiddelen.

‘Het draait om de
impact van technologie
op werknemers, klanten
en de business.
Het gevoel en de
emotie die oplossingen
oproepen, staan
op nummer 1’

Zootje ongeregeld?
Ook op andere vlakken zijn grote verschuivingen aan de gang. Strakke organisatiestructuren worden ingeruild
voor ongeorganiseerd werken. Gianotten legt uit: ‘Dus geen onnodige managementlagen en bureaucratie,
maar een minimum aan structuren. Geen afdelingen, maar tribes; geen procedures maar passie. Alles voor
flexibiliteit en efficiency. Precies zoals startups dat aanpakken. Zij gaan op ontdekkingstocht en kiezen daarbij
de technologie die ze nodig hebben. Onderweg leren ze met korte sprints. En als iets niet helemaal werkt
zoals zij en de klant willen, passen ze het snel aan. Vanuit een klassiek IT-standpunt lijkt het misschien een
zootje ongeregeld, maar het werkt wel!’

Toon lef
Moderator Jan van de Bovenkamp van Axians wil graag weten hoe lang de huidige IT-beheerder nog heeft
om op deze omslag te anticiperen? Los van de vraag of je werk dan nog leuk is, verwacht Gianotten dat het
nog zo’n vijf tot zes jaar duurt voordat robots standaardwerk hebben overgenomen. ‘Ga daar niet op wachten.
Organiseer zelf disruptie in je organisatie. Zet een bizar project op, organiseer hackatons en bouw PoCs. Je
hebt het echt zelf in de hand. Toon lef en zorg dat je een leuke baan houdt. Ga niet voor een voldoende maar
zet in op een 9 of een 9,5!’

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Keynote
Prof. Dr. Ron Meyer
Professor of Corporate Strategy
bij TIAS Business School en
Managing Director bij Center
for Strategy & Leadership

DOWNLOAD
PRESENTATIE

The Innovation Battle:
Business vs. IT
Ieder bedrijf is eigenlijk een IT-bedrijf. Kernprocessen zijn steeds meer
IT-gebaseerd en de huidige digitale mogelijkheden stimuleren de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Toch hebben veel IT-afdelingen nog
steeds primair een ondersteunende rol. Volkomen onterecht vindt Prof. Dr.
Ron Meyer, Professor of Corporate Strategy bij TIAS Business School en
Managing Director bij Center for Strategy & Leadership. ‘Het is tijd dat de
IT’ers de strijd met de business aangaan en zich bemoeien met strategische innovaties binnen hun organisaties.’
In de gemiddelde boardroom is geen stoel gereserveerd voor de CIO. ‘Als de CIO mag meepraten draait
het puur om de ondersteuning van de business en dat alles tegen de laagst mogelijke kosten. De insteek is
simpel: de business vraagt en IT levert.’ Dit model is volgens Meyer achterhaald. ‘IT moet een volwaardige
business partner zijn door in continue dialoog met de business mee te denken. En vervolgens samen de
oplossingen ontwikkelen die nieuwe strategische innovaties en bedrijfssucces mogelijk maken.’
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Gebrek aan vertrouwen
Toch blijven veel IT’ers in hun oude, ondersteunende rol hangen. Dat heeft volgens Meyer verschillende oorzaken. ‘Een belangrijke is dat de business geen idee heeft van de impact van IT. In dat geval geldt: onbekend
maakt onbemind. Verder is er vaak gebrek aan vertrouwen bij IT’ers. De focus ligt bij het halen van de SLA
en als er ook maar iets misgaat, zit IT bijna automatisch in het verdomhoekje. Dat is niet echt een prettige
positie om initiatieven te nemen en je nek uit te steken.’

De taal van de business
De vraag is echter hoe IT deze situatie kan ombuigen en wel het voortouw bij innovaties neemt? Meyer ziet
daarvoor voldoende kansen. ‘IT zal verantwoordelijkheid moeten nemen. Leiderschap tonen, kritische vragen
durven stellen over huidige processen en ideeën ontwikkelen. Het is dan wel belangrijk om in gesprek te
gaan op de plaats waar de strategische besluitvorming gebeurt: in de boardroom. Om die plek te claimen,
is het wel zaak om de taal van de business te spreken. Weten wat er gebeurt en de business verleiden om
kansen te verzilveren. Zonder te vervallen in een technisch verhaal.’

‘Om het voortouw bij
innovaties te kunnen
nemen moet IT weten
wat er gebeurt en de
business verleiden om
kansen te verzilveren,
zonder te vervallen in
een technisch verhaal’
Bouwen aan vertrouwen
Meyer snapt dat dit proces tijd kost. ‘Een strategische rol van IT vraagt om vertrouwen van de business. IT’ers
moeten hun waarde laten zien en bouwen aan geloofwaardigheid. Als dat lukt, dragen ze concreet bij aan
de strategische richting van hun organisatie en aan het succes op de lange termijn. En dat dit kan bewijzen
heel wat succesvolle startups waar IT’ers toch echt aan het roer staan!’

Concreet voorbeeld
In de zaal wil iemand graag een voorbeeld van een bedrijf waar de IT-afdeling zo’n strategische rol heeft ingenomen. Meyer: ‘Bij een draaideurproducent hadden techneuten de leiding. Op mijn advies is de IT-manager
met de board in gesprek gegaan. Hierdoor werd de discussie niet alleen rijker, ook werd de kiem gelegd voor
de ontwikkeling van een compleet portfolio rondom entrance technologie. Door de dialoog tussen business
en IT is het bedrijf razendsnel het digitale tijdperk binnen getreden.’
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Keynote
Erik Lenten
CTO bij Axians

DOWNLOAD
PRESENTATIE

Small is the new big
De digitale revolutie biedt organisaties enorme kansen, maar voedt ook
de onzekerheid. Zo bekijken veel organisaties de snelle opkomst van
startups met argusogen. En dat is niet voor niets. De bedreiging komt
momenteel niet meer van één startup die als grote concurrent gezien
kan worden, maar bestaat steeds vaker uit een combinatie van startups
die elk op hun gebied een stukje van het bestaande business model
overnemen. Ook wel ‘Death by a Thousand cuts’ genoemd, waardoor
complete markten worden ontregeld. Het beeld dat Axians’ CTO Erik
Lenten hier schetst lijkt in eerste instantie niet zo rooskleurig. Toch
biedt het juist kansen voor organisaties. ‘Small is the new big. De
kracht van kleine organisaties is dat zij hun organisatie en business
model snel aanpassen. Bovendien koppelen ze deze flexibiliteit met
diepgaande kennis van hun klanten. Dat moet het uitgangspunt voor
alle organisaties worden.’

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Lenten ging op zoek naar de succesfactoren van startups. ‘Belangrijke kenmerken zijn wendbaarheid en de
drang om te blijven experimenteren en de uitkomsten hiervan constant te meten. Beslissingen nemen op
basis van data is een stuk eenvoudiger dan op basis van meningen. Ze zijn vaak niet hiërarchisch georganiseerd, waardoor de afstand tussen een idee en de uitvoering heel klein is. Daarbij maken ze optimaal gebruik
van de cloud, digitalisering en data. Zo past Booking.com haar website bijvoorbeeld continu aan op basis van

‘De kracht van kleine
organisaties is dat zij
hun organisatie en
business model snel
aanpassen. Bovendien
koppelen ze deze
flexibiliteit met diepgaande kennis van
hun klanten’

real-time data. Op die manier bieden ze steeds de beste user experience.’

Succesfactoren
Axians kijkt volgens Lenten goed naar startups. ‘We vertalen hun succesfactoren naar onze eigen organisatie
om klanten sneller en doelgericht te helpen. Dat doen we met compacte, multidisciplinaire teams die dichtbij
de opdrachtgever staan. Dit leidt tot marktspecifieke oplossingen die veel meerwaarde bieden. Verder bundelen we advies, project en beheer in één team om voor, tijdens en na het project het beste resultaat voor onze
klanten te waarborgen. En als we zelf iets niet weten, zoeken we samenwerking met andere specialisten.’

Handvatten voor innovatie
Door de combinatie van digitale ontwikkelingen en de voortdurende uitbreiding van het dienstenaanbod
wil Axians klanten de vrijheid bieden om te blijven innoveren. Uit de voorbeelden die Lenten geeft, blijkt die
aanpak heel veelzijdig. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld een CTO as a Service dienst ontwikkeld. We bieden organisaties de handvatten om bij te blijven en innovaties goed te organiseren.’ Als Lenten en zijn team zien dat
een klant een uitdaging heeft, pakken ze die proactief op. De ontwikkeling van een Axians Examen Werkplek
onderstreept die aanpak. ‘Studenten kunnen op scholen met hun eigen device een examen doen. Technisch
is dat misschien niet heel spannend, maar deze oplossing heeft veel impact op het gebruiksgemak van de
eindgebruiker. En daar gaan we voor.’

Smart buildings
Axians zoekt op verschillende gebieden bewust de samenwerking met startups. De partnership met Lone
Rooftop is een goed voorbeeld. ‘Zij ontwikkelden een position intelligence engine om mensen in gebouwen op basis van WiFi-gebruik te lokaliseren. Deze informatie biedt grote voordelen voor efficiency, kosten,
gastvrijheid en duurzaamheid. Door deze samenwerking breiden we onze kennis en ervaring rondom smart
buildings samen uit en ontwikkelen we nieuwe toepassingen. Dit is overigens een gebied waar we ook met
Philips Lighting actief zijn. De teaming met startups zorgt ervoor dat we onze proposities relevanter kunnen
maken voor de business en sneller door ontwikkelen. Daarbij komt er dynamiek en nieuwe energie de organisatie in, je hebt beiden als doel om te bewijzen dat het partnership werkt.’

Altijd samen
Innoveren gaat niet vanzelf, de eerste stap is dat je de handen vrij moet maken. Daarom bundelt Axians
haar jarenlange ervaring in een compleet dienstenaanbod dat varieert van Managed & Cloud Services en
communicatie uit de cloud tot Back-up as a Service, Security Monitoring en Werkplek as a Service. ‘Het is
duidelijk dat Axians middenin alle ontwikkelingen zit. We zetten onze kennis op veel verschillende vlakken
in om klanten te helpen. Ook als grote, nieuwe disruptieve veranderingen plaats gaan vinden in de toekomst
staan wij als organisatie klaar om hier proactief op in te spelen. ‘Small is the new Big’, maar altijd samen met
klanten en partners!’

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Keynote
Esther Vergeer

Zevenvoudig Paralympisch
Kampioen

Elke dag beter worden
Als het gaat om het beste uit jezelf halen, is er in Nederland geen beter
voorbeeld dan Esther Vergeer. Welke topsporter presteert het om 10 jaar
echt alles te winnen? Ontelbare toernooien, vele wereldtitels en maar liefst
zeven gouden medailles op vier verschillende paralympische spelen. Zij
is met recht een van de meest succesvolle sporters uit de Nederlandse
sportgeschiedenis. Na haar actieve carrière is Esther nog steeds heel actief. Zij zet zich 100 procent in voor haar foundation, waarmee ze kinderen en jongeren met een handicap wil inspireren, motiveren en activeren.
Tijdens Innovations to Success deelt ze graag haar tips om het beste uit
jezelf te halen.
Tot haar achtste kon Esther gewoon lopen. Een operatie aan haar rug gooide echter haar hele leven overhoop.
Ze werd wakker met een gedeeltelijke dwarslaesie en zat opeens in een rolstoel. Hoewel ze het zelf langzaam
een plaats kon geven, merkte ze dat andere mensen daar aanzienlijk meer moeite mee hebben. Dat is soms
lastig. Zeker als je zelf vooral focust op de kansen.

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Wat kun je wel?
Na een uitstapje in het rolstoelbasketbal kreeg Esther een tennisracket in handen. ‘Mijn uitgangspunt is altijd:
wat kun je wel? Vanuit die gedachte wilde ik de allerbeste in tennis worden. Die focus gaf me een duidelijk
doel, waar ik mijn hele leven op kon inrichten. Aan het begin van een Olympische campagne wist ik precies
wanneer ik mijn topprestaties moest leveren. Dat geeft structuur en duidelijkheid.’

Uitdagingen zoeken
Eenmaal aan de top was het best lastig om uitdagingen te blijven zoeken. ‘Ik versloeg mijn tegenstanders

‘Mijn uitgangspunt is
altijd: wat kun je wel?
Vanuit die gedachte
wilde ik de allerbeste
in tennis worden en
die focus gaf me een
duidelijk doel, waar ik
mijn hele leven op
kon inrichten’

redelijk dik en ben toen gaan trainen met mannen om mijn grenzen te verleggen.’ Het materiaal was een
andere uitdaging. ‘Tijdens een wedstrijd was ik heel bewegelijk in mijn rolstoel, waardoor ik veel energie
verloor. Daarom heb ik een sportrolstoel ontwikkeld, waarbij ik al mijn energie in mijn spel kon stoppen. Het
belang van goed materiaal geldt overigens ook buiten de sport. Het helpt je om topprestaties neer te zetten.’

Verantwoordelijkheid nemen
In haar streven naar perfectie is een belangrijke rol weggelegd voor professionele ondersteuning. Die moet
ook van topniveau zijn. ‘Allereerst kon ik rekenen op de steun van mijn ouders en broer. Daarnaast heb ik me
altijd omringd met de beste mensen in hun vakgebied. Zij werkten samen met me aan mijn fysieke fitheid
en techniek. Maar ook mentale begeleiding helpt om een voorsprong te creëren.’

Gouden toekomst
Tegelijkertijd gelooft Esther sterk in eigen verantwoordelijkheid nemen. ‘Ik merk om me heen dat onze samenleving daar niet altijd goed op ingericht is. Het blijft lastig om mensen op hun verantwoordelijkheid aan
te spreken. Terwijl dat in mijn ogen wel heel belangrijk is om onderlinge verwachtingen duidelijk te maken.
Niet alleen op individueel niveau, maar veel breder. Op die manier is het makkelijker om bij te dragen aan een
meer inclusieve samenleving waar in iedereen naar eigen kunnen topprestaties kan leveren. Wat dat betreft
ben ik er echt van overtuigd dat er voor iedereen een gouden toekomst is.’

Opgeven is geen optie
Moderator Jan van de Bovenkamp steekt zijn bewondering voor Esther Vergeer en haar inspirerende verhaal
niet onder stoelen of banken. Na zijn dankwoord legt hij de parallel tussen topsport en innovatie door te
onderstrepen dat het met de juiste ambitie lukt om elke dag weer iets beter te worden. En dat is ook nodig
zoals Erik Lenten aangaf: de digitale verandering is er gewoon. Ook Marco Gianotten was hierover heel duidelijk: het is tijd voor actie. Ron Meyer bood hiervoor wat handvatten en tools. En zoals Esther zei: ‘Opgeven
is geen optie.’

We gaan innoveren!

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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BREAK-OUT
SESSIES EN
PRAKTIJKCASES

KLANTEN, PARTNERS EN
MEDEWERKERS VAN AXIANS GEVEN
EEN TERUGBLIK OP HUN SESSIE
‘Het was een mooie klantendag.
Veel gehoord, geleerd en nuttige contacten gehad’
Casper Filarski, Leveranciersmanager bij Politie Nederland
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Jacqueline Tan
Organisatie Adviseur Andersom/
Manager Informatievoorziening
bij De Alliantie
Jacob Hoeflaken
Business Consultant bij Axians

DOWNLOAD
PRESENTATIE

De Alliantie:
Procesoptimalisatie door
integratie
Woningcorporaties zijn, net als vele andere organisaties, actief in een
wereld die steeds sneller verandert. Het streven om betaalbare en goede
huizen in prettige buurten te realiseren, kent heel wat uitdagingen. Deze
variëren van veranderende wetgeving en minder investeringsruimte tot
duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Al deze ontwikkelingen dwingen De Alliantie tot een Mean & Green bedrijfsvoering.
Integratie is één van de middelen die De Alliantie inzet om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Momenteel
bestaan er tussen de verschillende schakels in de processen afzonderlijke koppelingen. Bij een storing meldt
de huurder dit aan de woningcorporatie, die de opdracht vervolgens via een portal uitzet bij een aannemer.
Deze voert de opdracht in eigen systemen in en doet de klus. Afmelden gebeurt ook weer in twee verschillende systemen. Aannemers die voor verschillende corporaties werken besteden hier gemiddeld 2 FTE aan.
Dat kan beter.

Digitale beslisbomen verkorten oplostijd
Door slimme integratie van systemen en apps via een bronsysteem verloopt de ketenintegratie veel efficiënter. Doel is uiteindelijk dat huurders via een app of de site een melding direct bij de aannemer indienen, na een
check kan deze aan de slag. Op die manier realiseren de woningcorporatie en de partner kostenbesparingen,
kwaliteitsverbetering en grotere efficiency. Bovendien is de bereikbaarheid van De Alliantie aanzienlijk uitge-

KEY POINTS
a

a

a

a

Integratie op basis van een
ESB vergroot de efficiency en
stroomlijnt processen.
Doe niet teveel tegelijkertijd en
behoud de scope van projecten;
Scrum helpt daarbij.
Bouw ruimte in voor retrospectie
en het oplossen van technical
depth.
Neem medewerkers en beheerders mee in de ontwikkeling van
nieuwe processen of apps, zij
moeten er immers mee werken.

breid omdat melden dan 24/7 kan. Ook de eigen processen kunnen door integratie gestroomlijnd worden.
Bijvoorbeeld door de inrichting van digitale beslisbomen. Hierdoor komen vragen van huurder sneller bij de
juiste persoon terecht en neemt de oplostijd af.

ESB ondersteunt een geïntegreerd klantbeeld
De integratie bij De Alliantie is aanzienlijk vergemakkelijkt door de inzet van een Enterprise Service Bus
(ESB) of informatiehub. Voorheen was er een spaghetti van koppelingen tussen systemen. Deze situatie is
complex om te beheren en te monitoren. Informatie was ook op meerdere plekken opgeslagen, waardoor
er bijvoorbeeld verschillende klantbeelden bestonden. Dit zorgt voor dubbel werk en is foutgevoelig. Omdat
alle communicatie nu via één loket loopt, is er een geïntegreerd klantbeeld. Ook dat draagt bij aan betere
en snellere service.

Lessons learned
De Alliantie heeft grote stappen gezet met de procesoptimalisatie door de inzet van een Enterprise Service
Bus. Hoewel de verbeterpotentie enorm is, is het wel de uitdaging om niet teveel tegelijkertijd te willen. Het
is goed om de tijd te nemen en steeds terug te kijken. De inzet van Scrum is zeer effectief omdat het de
scope bewaakt en duidelijke doelen in beeld houdt. Verder is het essentieel om koppelingen in de beheerorganisatie in te bedden. Met deze aandachtspunten in het achterhoofd bereidt integratie De Alliantie voor
op de onzekere toekomst.

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Roy Smits
ICT Manager bij PSV
Arnold Kamphuis
Business Unit Manager
bij Axians

DOWNLOAD
PRESENTATIE

PSV
100% cloud outsourcing van
applicaties en werkplek
IT is vandaag de dag het fundament onder iedere organisatie, zo ook binnen een voetbalbedrijf. Bovendien is het de motor achter vele soorten innovatie: van interne ontwikkelingen zoals het faciliteren van mobiel werken van technische staf, tot het faciliteren van de training van de toekomst.
Om PSV in staat te stellen sneller te innoveren en tegelijkertijd tegemoet
te komen aan behoeften van medewerkers, heeft de organisatie gekozen
voor een reis naar de cloud.
Up-to-date IT-omgeving is noodzakelijk om te innoveren
PSV had moeite om het tempo van IT-ontwikkelingen te volgen. En dat is vaak ook logisch, want er is weinig
budget en slechts zeer beperkte mankracht. In een tijd waarin de complexiteit van IT groeit en de uitdagingen
steeds groter worden, is dat gevaarlijk.

PSV liep tegen de volgende uitdagingen aan:
-100 verouderde werplekken met Windows XP zonder ondersteuning en support.
-10 Servers bij PSV op locatie in de kelder.
-Onvoldoende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot malware en antivirus.
-Niet altijd alle software up-to-date, inclusief de laatste patches.
-Geen thuiswerkomgeving waarbij de werkplek er thuis en onderweg precies zo uitziet als op kantoor, op
tablet, laptop en desktop.
-Geen structuur waarbij IT de aanjager is van innovatie en de organisatie kan profiteren van nieuwe technologische mogelijkheden.

KEY POINTS
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De cloud als enabeler van
innovatie, zo ook de training
van de toekomst.
Een werkplek, flexibel en gestandaardiseerd die benaderbaar is
op ieder moment, vanaf elk device
en op elke locatie.
De cloud als ondersteuning
van big data. Gebruik mondiale,
beschikbare data om uw bedrijfsbeslissingen te ondersteunen
zonder dat u deze data in huis
haalt.

Maximale flexibiliteit, minimale inspanning
Met de migratie naar de cloud bieden wij medewerkers en de organisatie maximale flexibiliteit. Medewerkers kunnen hun werkplek naar eigen inzicht inrichten. De organisatie kan flexibel op- en afschalen, nieuwe
functionaliteit toevoegen en laagdrempelig kennismaken met nieuwe technologie.
Roy Smits: ‘We kunnen makkelijk op- en afschalen maar vooral makkelijk een pilot doen met nieuwe technologieën. We nemen nu de werkplek, inclusief beveiliging, af als dienst. We hebben geen benodigde kennis meer
in huis en ik heb geen gesprekken meer met verschillende leveranciers. We hebben een gebruiksvriendelijke,
flexibele werkplek maar geen lasten meer als het gaat om aanschaf van hard- en software, inrichting, onderhoud
en beheer.’

Welke voordelen kunt u halen?
Waar ligt uw businesscase? Is dat de besparing die u kunt realiseren door over te stappen naar de cloud? Is
het met name de flexibiliteit waar u naar op zoek bent, of wilt u in staat zijn om IT in te zetten als versneller
van innovatie?
Waar uw behoefte ook ligt, wij adviseren u er graag over. Nodig ons uit voor een geheel vrijblijvend gesprek.
We beloven u dat we u met minimaal één eyeopener zullen achterlaten.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Paul de Haan
Systems Engineer bij Infoblox
Marco Berkhout
Consultant Core Network
Services bij Axians

Actionable (Core)Network
Intelligence
Tijdens de break-out sessie heeft Paul de Haan van Infoblox uitgelegd hoe
de Infoblox DDI database uitgegroeid is van alleen IPAM gegevens naar
een security oplossing. Marco Berkhout liet in een demonstratie zien hoe
de DDI database gebruikt kan worden om een security incident te detecteren en daar vervolg aan te geven. Tot slot kwam ook het gebruik van DNS
als medium voor data exfiltratie aan bod.
De Infoblox IPAM Database als onderdeel van de beveiligingsarchitectuur

DOWNLOAD
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Al vanaf het moment dat mensen grootschalig gebruik gingen maken van het internet en interne netwerken
is er behoefte aan het verkrijgen van IP-adressen en de vertaling hiervan naar menselijke naamgeving (url).
Om dit te bewerkstelligen zijn binnen elk netwerk twee protocollen cruciaal, namelijk DNS en DHCP. Twee
diensten die zo gemeengoed zijn geworden dat ze bijna vergeten zijn, omdat ze onderdeel uitmaken van de
‘nutsvoorziening’ die het netwerk tegenwoordig is.

Een volledig inzicht
Maar juist deze twee diensten bieden een uniek inzicht in de structuur en samenstelling van het netwerkverkeer. Als onderdeel van het IP-adres management (IPAM) van een netwerk geven de gecombineerde
gegevens in de Infoblox database volledig inzicht in welke naam bij welk IP-adres hoort, en op welke machine.

KEY POINTS
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DNS en DHCP bieden een uniek
inzicht in de structuur en het
gebruik van het netwerk.
Gebruik deze informatie voor
tijdige detectie en diagnose van
beveiligingsincidenten.
Infoblox IP-adres management
levert actueel inzicht in het IPgebruik over het hele netwerk.
DNS is noodzakelijk voor een
normaal functionerend netwerk,
maar kan eenvoudig worden
misbruikt. Beveilig de DNS servers
tegen deze dreiging.
Een solide security architectuur
heeft meerdere lagen van
bescherming. De Infoblox
oplossingen vormen een unieke
beschermingslaag.

Door de mogelijkheden om vanuit de Infoblox oplossing het netwerk uit te lezen, kunnen IP-adressen tevens
gekoppeld worden aan netwerk aansluitingen in het netwerk. En met koppelingen tussen de Infoblox oplossing en derde partijen, zoals Microsoft AD en Cisco ISE, is het mogelijk om te achterhalen welke personen
ingelogd zijn op de betreffende machines.
Dankzij deze ontwikkelingen is de traditionele Infoblox database gegroeid van alleen IP-adres management naar
een belangrijke security oplossing. De database geeft als geen ander inzicht in de samenhang van IP-adres, machine, gebruiker en locatie. Essentiële informatie die nodig is voor een snelle diagnose van een security incident.

De Infoblox DNS server als onderdeel van de beveiligingsarchitectuur
Geavanceerde malware bouwers weten echter dat bedrijven de verbinding met het internet hebben beveiligd
middels Next Generation firewalls. Daarnaast zijn clients tegenwoordig standaard voorzien van anti virus en
malware software. Malware gebruikt hierdoor vaak een protocol dat binnen de meeste omgevingen toegestaan wordt: DNS. Zonder DNS kunnen gebruikers niet werken.
Via DNS is het mogelijk om informatie tussen systemen te versturen. De meeste security oplossingen beoordelen alleen of het DNS verkeer voldoet aan de verwachte standaarden, maar kijken niet welke informatie
hiermee wordt verzonden. Een besmette machine in een netwerk zal eerst de interne DNS server raadplegen.
Mocht een security oplossing al ontdekken dat er iets mis is met een DNS request, dan is de bron de interne
DNS server in plaats van de daadwerkelijke client.
De interne Infoblox server heeft als eerste stap in het DNS proces inzicht in de bron van een security incident
en kan dit direct stoppen. In combinatie met de database is het mogelijk om direct inzichtelijk te maken welke
machine(s) en gebruiker(s) hier bij betrokken zijn. Doordat de bron van het beveiligingsincident direct herleid
kan worden, kunnen aan de hand van deze informatie snel mitigerende acties worden gestart.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Steven de Windt
Datacenter Solutions Architect
bij Axians
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Datacenter evolutie:
een intelligent en zelfsturend
datacenter
Tijdens deze sessie richtte ik mij op de wijze waarop je een datacenter
infrastructuur, die intelligent en zelfsturend is, dient in te richten. Met als
doel om de IT-afdeling meer controle en inzicht te geven in de infrastructuur, zodat zij meer IT-diensten met een directe toegevoegde waarde voor
de bedrijfsdoelstellingen kunnen leveren.
Met de opkomst van nieuwe platformen zoals Cloud en IoT, en oplossingen als mobiel werken, moet de

KEY POINTS
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Policy’s kunnen het beste toegepast worden in het netwerk.

datacenter infrastructuur een steeds grotere diversiteit aan applicaties kunnen ondersteunen. Daarbij neemt
de vraag naar snelheid, betrouwbaarheid en automation toe nu we steeds meer grote hoeveelheden real-time
data verwerven. Deze evolutie vraagt om een nieuwe benadering van datacenter operations. Door er voor
te zorgen dat een datacenter zelf de standaard beheertaken kan uitvoeren, krijgt de IT-afdeling meer ruimte
om zich bezig te houden met optimalisatie en innovatie.

Een gestandaardiseerd,
geconsolideerd en
gevirtualiseerde infrastructuur
vormt de basis.

Wat als je een datacenter infrastructuur kunt bouwen die de benodigde IT-diensten efficiënt, snel en disrup-

Houd controle op en zicht in
beschikbare resources.

Dit is mogelijk door een policy driven infrastructuur in te voeren. Waarom policy? Dit is veiliger en je hoeft

Automation is geen doel maar een
middel om IT-diensten te kunnen
faciliteren.
Het gaat om de service.

tief kan uitrollen, maar ook kan opruimen wanneer deze niet meer nodig zijn? Dit brengt ons meer naar de
Cloud infrastructuur gedachte om diensten snel en efficiënt te kunnen uitrollen.

Hoe maken we dit mogelijk?
niet voor dezelfde actie elke keer zaken handmatig te gaan configureren. Door profielen te maken die niet
gebonden zijn aan een specifiek hardware, maar gekoppeld zijn aan functionaliteiten wordt het makkelijker
om resources toe te voegen maar ook af te bouwen. Policy’s kunnen het beste toegepast worden in het netwerk, omdat dit de verbindende factor is tussen alle datacenter infrastructuur onderdelen maar ook tussen
de diverse infrastructuren zoals Datacenter, Cloud, Edge en IoT.
Tot slot is er zonder een goede basis infrastructuur geen solide basis voor een intelligent en zelfsturend datacenter:

Lees meer over Hyper-converged met Cisco
HyperFlex en Axians op http://bit.ly/2hzUzsS.

‘De Virtuele wereld leeft bij de gratie van de Werkelijke wereld’

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Michel van Leeuwen
Solutions Architect bij Axians
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Betalen naar gebruik voor een
schaalbare en flexibele oplossing
in plaats van investeren in een
oversized IT-infrastructuur.
Verhoog de gebruikerstevredenheid voor de test- en ontwikkel-medewerkers door toepassing
van een Self Service Portal.
Met de AxiansCloud is op een
snelle en makkelijke manier een
hybride omgeving te creëren
met uw eigen Private- en andere
Public Cloud providers zoals Azure
en Office365.
Koppelingen tussen de verschillende clouds zijn mogelijk op
basis van VPN, SSL, Netherlight,
MPLS of Express Route.

AxiansCloud: how they do it!
Is de AxiansCloud interessant
voor mij?
Binnen de IT wereld gaat geen moment voorbij of het woord ‘Cloud’ wordt
wel genoemd. Ook Axians heeft een cloudoplossing, maar wat draait daar
nu eigenlijk op en hoe kunt u hier gebruik van maken? Tijdens deze sessie
is er een kijkje onder de motorkap gegeven, waarbij ik heb verteld hoe de
AxiansCloud is opgebouwd en welke workload hier op draait. Daarnaast
is de positie van de AxiansCloud ten opzicht van de verschillende cloudoplossingen die op dit moment worden aangeboden besproken. Tot slot
heeft Dennis Verbeek een demo gegeven van de Self Service Portal, om
te laten zien met welk gemak u gebruik kunt maken van de AxiansCloud
IaaS-omgeving en hiermee bijvoorbeeld de schaalbaarheid en flexibiliteit
van uw eigen omgeving kunt vergroten.
Flexibiliteit en schaalbaarheid voor een test- en ontwikkelomgeving
Eén van de problemen die ik vaak bij klanten tegenkom is de wildgroei van Virtuele Machines (VM’s)
van onder andere de test- en ontwikkelomgeving binnen de eigen Private Cloud. Hierbij worden er veel
VM’s aangemaakt en omdat deze omgevingen niet altijd worden opgeruimd, is de benodigde hardware niet aan te slepen. Om te voorkomen dat u moet investeren in extra resources van uw bestaande
omgeving, en om hier ook de controle op te kunnen behouden, is het mogelijk om deze omgeving
te plaatsen op de AxiansCloud waardoor een Hybride Cloud omgeving ontstaat. Zo wordt de test- en
ontwikkelomgeving binnen de AxiansCloud aangezet wanneer dit nodig is, en betaalt u alleen voor het
daadwerkelijke gebruik. Hierdoor is het mogelijk om efficiënter om te gaan met de benodigde hard- en
software én, niet te vergeten, de benodigde kosten.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Ten eerste moet er een koppeling van uw Private Cloud naar de AxiansCloud worden gemaakt. Deze is
op verschillende manieren te realiseren. Een werkende internetverbinding kan al voldoende zijn, maar
voor onderwijsorganisaties is het ook mogelijk om een Netherlight verbinding te gebruiken. Vervolgens
krijgt u een eigen Virtueel datacenter toegewezen waarbinnen u zelf de vrijheid heeft om met de VM’s
te doen wat u wilt. Denk hierbij aan het creëren en verwijderen van VM’s of het aanpassen van de sizing
hiervan, het type (SATA, SAS een SSD) en de hoeveelheid storage en de LAN instellingen. Om snel te
kunnen starten met het gebruik van de AxiansCloud krijgt u vooraf een uitleg zodat u snel aan de slag
kunt gaan. Er staan standaard templates voor u klaar die u kunt gebruiken voor het creëren van VM’s,
als dit niet wenselijk is kunt u deze natuurlijk ook zelf maken conform uw eigen standaarden.

Maar dan hebben we toch nog steeds wildgroei?
Nee, er kunnen tijdrestricties worden toegekend aan de af te nemen VM’s voor de verschillende gebruikersgroepen. Deze kunnen bijvoorbeeld na twee weken automatisch worden verwijderd of gestopt,

Groeit uw ICT-infrastructuur uit zijn jasje of wilt u

waardoor het gebruik van de VM’s overzichtelijk blijft. Om te zorgen dat systeembeheerders niet alle

meer informatie over hoe u efficiënter met u ICT-in-

handelingen moeten uitvoeren voor de ontwikkelaars, is ‘delegation of control’ in te richten. Hierbij

frastructuur kunt omgaan? Ga voor meer informa-

krijgt de medewerker met de rol van ontwikkelaar het recht om via de Self Service Portal alleen de VM’s

tie of om direct contact met ons op te nemen naar

te starten en stoppen die voor hem of haar relevant zijn. Zodat de systeembeheerders meer tijd kunnen

axians.nl/converged-infrastructure-en-datacenters.

besteden aan andere zaken.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Jos Broersen
Client Manager bij Axians
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De databerg:
optimaliseer storage en
waardeer de data
De snelle toename van de hoeveelheid data blijft een actueel thema. Uit
onafhankelijk onderzoek van Gartner blijkt dat data bij bedrijven elke 12 tot
18 maanden verdubbeld. De databerg die hierdoor ontstaat wordt steeds
groter door de groei in het aantal systemen en nieuwe bronnen die data
genereren, het steeds groter worden van bestanden en de bewaardrift van
gebruikers. Hoe krijgt de organisatie nu grip op de data?
Bedrijfsdata komt van steeds meer bronnen. Niet alleen vanuit de traditionele ERP, administratie of
productiesystemen, maar ook uit steeds meer ongestructureerde databronnen. Sociale media en IoT
voeden de infrastructuur met data. De bedrijfsdata is daarbij ook nog eens verspreid over verschillende
locaties: eigen datacenters, service providers of cloud leveranciers. Dit maakt de beheersbaarheid ervan
niet eenvoudiger.

Slimmer kijken naar de data
De data bevindt zich op storage systemen. Er kan worden gekeken naar efficiëntere opslag technieken,

KEY POINTS
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Voer een datataxatie uit om
inzicht te krijgen.
Analyseer de data.
Controleer wie toegang heeft
tot welke data.
Neem datamanagement op als
onderdeel van het storage beheer.

zoals block-level deduplicatie of compressie. Dit is feitelijk het optimaliseren van de storage en perkt
de datastroom niet in! Slimmer kijken naar de data is dan ook het devies. Door data te gaan analyseren
ontstaat er inzicht in de data. Axians helpt hierbij. Met een analyse van de data bereik je inzicht in het
feitelijk gebruik van de data. Het blijkt namelijk dat 54% van alle data voor een organisatie volledig ‘dark’
is. Oftewel: niemand weet wie de data heeft gecreëerd, niemand weet of het nog wel wordt gebruikt en
de relevantie kan door niemand worden bepaald.
Hoewel storage natuurlijk steeds goedkoper wordt, is meer storage bijplaatsen niet de enige oplossing
voor het ‘dataprobleem’. Optimaliseren van de data door het verschaffen van inzicht in het gebruik
en archiveren van de data leidt tot een beter data management. Met de aanstaande wetgeving AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) of de GDPR (General Data Protection Regulation) die
vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt, is de noodzaak tot data optimalisatie en inzicht in het gebruik
helemaal actueel.

Axians - Tel: +31 88 988 96 00

20

INNOVATIONS TO SUCCESS 2016 SAMENVATTING

Axians - Tel: +31 88 988 96 00

21

SAMENVATTING INNOVATIONS TO SUCCESS 2016

Break-out sessie
Derk-Jan Hilberding
UC Sales Lead bij Axians

DOWNLOAD
PRESENTATIE

Samenwerking to the MAX!
Individuele bereikbaarheid of de
optimale klantenreis?
Tijdens deze sessie op de Axians klantendag stond samenwerking en
bereikbaarheid in relatie tot de klantenreis (customer journey) centraal.
Optimale samenwerking ten dienste van de eindklant. Veel organisaties
stellen de ambitie om dicht bij hun klanten te staan en de klant beleving
zo optimaal te laten plaatsvinden. Maar hoe borgen we een consistente
klantbeleving als klanten de regie nemen? En hoe houd je als organisatie de regie en stimuleer je onderlinge samenwerking? De veranderende
communicatievraag heeft consequenties voor het bereikbaarheidsbeleid.
Organisaties stellen klanten steeds vaker centraal en bereikbaarheid speelt hierbij een cruciale rol. Bereikbaarheid voor zowel klanten, die tussen allerlei moderne kanalen schakelen, als voor medewerkers, die efficiënt
en productief willen samenwerken. Mensen hebben veranderende behoeften en innovatieve technologieën
maken nieuwe manieren van communiceren mogelijk. Dit vraagt om flexibiliteit. Hoe kunt u hier het best op
inspelen en met welke functionaliteiten bent u optimaal bereikbaar?

KEY POINTS
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Unified Communications is
commodity geworden.
De keuzes voor UC in delivery
model zijn Asset sweating
(traditioneel op locatie) versus
Corporate Agility (Cloud).
Optimale bereikbaarheid voor
de organisatie, medewerkers
en klanten begint met goede
intelligente orchestratie laag.
Verrijk uw ‘mobiel tenzij’ of Skype
for Business strategie met een
laag waarmee de organisatie goed
kan meten en gericht regie kan
voeren.
Axians biedt deze orchestratie
laag als dienst in een pay-per-use
model.

Individuele bereikbaarheid alleen is niet de oplossing
U kunt uw medewerkers voorzien van een mobiele aansluiting en een eventuele UC cliënt (zoals MS Skype
for Business). Maar daarmee wordt de reis van uw klanten niet geborgd en bewaakt. Daarmee creëert u alleen
individuele bereikbaarheid. De behoefte aan klantherkenning, automatische routering naar collega’s op basis
van aanwezigheid, contextuele informatie en het hebben van virtuele teams maakt duidelijk dat er meer
nodig is. Tegelijkertijd zien we dat het aantal diensten en producten op de markt om de bereikbaarheid van
organisaties te vergroten explosief toeneemt. Echter, het zijn niet de middelen die het succes bepalen, maar
de mensen die ermee werken. Zij zijn bepalend voor hoe bereikbaar het bedrijf is. Bieden clouddiensten de
gewenste oplossing of raak je als organisatie de regie over bereikbaarheid juist kwijt?
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Beleving, bereikbaarheid en onderlinge samenwerking
bewaken en optimaliseren
Veelal verwijten we de slechte bereikbaarheid aan de manier waarop we tegenwoordig met elkaar communiceren en zoeken we de oplossing in techniek. Middelen zoals Unified Communications en Collaboration
lijken het antwoord op deze problematiek te zijn. De stap naar een functionele inrichting, die aansluit op
de wens van de business en die door gebruikers wordt geadopteerd, is echter vaak erg groot en complex.
Er is veel technische kennis nodig van zowel oude als nieuwe communicatiekanalen om te komen tot een
succesvolle inrichting. Goede orchestratie staat hierbij centraal. Of het nu gaat om een vast toestel, Skype
for Business of een mobiele aansluiting. Als organisatie wil je meetpunten kunnen creëren om de beleving
van klanten, bereikbaarheid en onderlinge samenwerking te bewaken en te optimaliseren. Veel deelnemers
in de zaal herkenden het vraagstuk en er werden veel vragen gesteld rondom de integratie met mobiel en
verrijking van een Skype for Business strategie.

Een dienstverlening die met u meebeweegt
Axians biedt deze orchestratie aan als toevoeging op uw bereikbaarheid strategie. Of dit nu mobiel,
Skype of een combinatie betreft. Heeft uw organisatie behoefte aan een flexibele en schaalbare omgeving
die functioneel mee innoveert met de markt en waarbij klantcontact centraal staat? Axians biedt Unified
Communications as a Service (UCaaS), een flexibele en schaalbare clouddienst (pay-per-use) met een rijke
Self Service Portal. Het technisch beheer nemen wij voor u uit handen, maar u behoudt de volledige functionele regie over de bereikbaarheid van uw organisatie. U selecteert zelf de functionaliteiten die wel of niet
relevant zijn voor bepaalde gebruikersprofielen en schakelt een functie uit als deze niet meer nodig is of als u
door reorganisatie andere behoeften heeft. We blijven gedurende de dienst in dialoog over business-wensen,
adoptie door medewerkers en het beleid. Onze dienstverlening beweegt met u mee, waardoor u ook klaar
bent voor nieuwe ontwikkelingen die een impuls geven aan de bereikbaarheid van uw organisatie.

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Jeroen van der Meer
CTO bij Solvinity
Erik Lenten
CTO bij Axians
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Better together in cloud
sourcing
Reis naar optimale
service-integratie
Veel organisaties hebben steeds meer moeite om hun IT-infrastructuur
volledig zelfstandig te beheren. Technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te benen en de complexiteit neemt toe. Bovendien verandert
de wetgeving continu. Veel IT-managers onderzoeken daarom of het
outsourcen van basis IT-diensten een goede stap is. De IT-afdeling van de
toekomst is vergelijkbaar met de huidige HR-afdeling, waar onboarding
en offboarding, security en compliancy in eigen beheer blijven maar het
productieproces vaak al wordt uitbesteed. Om in deze dienstverlening
tegemoet te komen, slaan Solvinity en Axians de handen ineen met een
uniek concept waarbij de volledige IT outsourcing geïntegreerd wordt
aangeboden. Alles vanuit één servicegedachte. Waarbij organisaties wel
direct kunnen profiteren van de nieuwste technologie en software.
Services beheerst en transparant koppelen
Veel organisaties vinden het lastig om te beslissen met welke outsourcing partij ze in zee gaan. Kies
je voor een grotere speler die misschien alle capabilities in huis heeft maar flexibiliteit en wellicht ook
innovatiekracht mist? Of ga je voor een combinatie van partijen, waarbij er binnen de verschillende
domeinen een ‘best of breed’ oplossing geboden wordt maar een eindgebruiker zelf verantwoordelijk
is voor het aansturen van de verschillende sourcings partijen, met alle impact op ketenintegratie en

KEY POINTS
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Eén geïntegreerd aanbod voor
outsourcing van basis IT-diensten.
Door de snelle technologische
ontwikkelingen is het bijna onmogelijk om alle markt ontwikkelingen, zoals security en beschikbaarheid, zelf bij te houden en
wordt een geïntegreerd advies en
roadmap gemaakt.
Eén aanspreekpunt geeft organisaties maximale grip op hun
IT-services.
100 procent diensten en 100
procent ketenintegratie komen
dichterbij.

samenwerking tussen de partijen van dien? Praktische vragen over wie het aanspreekpunt is, welke SLA
geldt en hoe de monitoring verloopt, zijn belangrijk om alles op de achtergrond goed aan te sturen. Het
overzicht kunnen houden is essentieel. Alleen al vanwege wet- en regelgeving, maar ook duurzaamheid
speelt hierbij een rol. De optie om services flexibel te kunnen combineren is een groot voordeel, mits
het beheerst en transparant gebeurt.

Eén klantteam en één service delivery model
De samenwerking tussen Axians en Solvinity waarborgt dat organisaties grip op de noodzakelijke ketenintegratie houden. In een geïntegreerd aanbod neemt Axians het netwerk, Unified Communications,
cloud werkplekken en mobile device management voor haar rekening. Solvinity is verantwoordelijk
voor OS- en applicatiebeheer, IaaS en cloud, koppelingen met public clouds en security. Dit complete
aanbod wordt aangeboden via een klantteam met alle relevante competenties. Daarmee zijn geïntegreerd projectmanagement, één trouble ticketsysteem en één service delivery model gegarandeerd.
Deze aanpak brengt 100 procent afnemen van diensten en 100 procent ketenintegratie weer een flinke
stap dichterbij.
Ook op het gebied van innovatie slaan Solvinity en Axians de handen ineen. Het doel van de dienstverlening is om direct na de start van een nieuw sourcingstraject zo snel mogelijk een transformatie in
gang te zetten naar een geoptimaliseerde cloud gebaseerde situatie, waarbij beheer en security direct
naar een hoger plan worden getild. Daarnaast spelen Solvinity en Axians ook een rol in de te maken
technologiekeuzes in de toekomst.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Jan Immeker
Sales Lead Cloud bij Axians
Arno Flapper
Technology Leader Collaboration
& Cloud bij Axians
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Business-ready IT:
bent u klaar om uw schaduw-IT
te omarmen?
Shadow-IT is een ontwikkeling die niet te stoppen lijkt. Een steeds groter deel van de IT-spend komt direct vanuit de business, zonder dat de
IT-afdeling daarbij betrokken wordt. Hiervoor zijn verschillende oorzaken,
waarvan de belangrijkste drie zijn:
-

Het is niet bekend dat er al een officiële applicatie is.

-

IT reageert niet snel genoeg op de vraag van de business.

-

Bestaande applicaties voldoen niet aan de wensen en eisen van de business.

Door deze shadow-IT gaat informatie zwerven, binnen- en buiten de organisatie. Deze shadow-data vormt
een reële bedreiging voor de organisatie. Naast imagoschade kan door de nieuwe wet op de datalekken
namelijk ook materiële schade ontstaan. Daarnaast zitten er kosten aan shadow-IT door dubbele (licentie-)
kosten voor dezelfde business functionaliteit, is er een gebrek aan integratie tussen applicaties en worden
bedrijfsprocessen minder transparant.

Hoe blijft u ‘in control’?
Hoogtijd dus dat IT weer ‘in control’ komt. De eerste stap hierbij is het omarmen van shadow-IT. In de basis
is shadow-IT niet per sé slecht. Immers de gekozen applicaties vervullen een behoefte die IT op dat moment
niet kan leveren.

Om in control te komen dient de IT-afdeling:
-

Een dekkende identity managementoplossing te bieden voor officiële IT én shadow-IT, zodat toegang
tot data en applicaties het domein van IT blijft.

-

Te adverteren wat IT wel direct kan leveren. Onbekend maakt vaak onbemind.

-

Te monitoren welke shadow-IT gebruikt wordt om de behoefte van de business in kaart te brengen.

Dit houdt in dat de IT-afdeling eerst een stap terugneemt in de controle die zij uitoefent op het IT-landschap
(de zogenaamde Shallow-IT-aanpak). Tegelijkertijd dient IT een nieuwe relatie met de business op te bouwen.
De business is meer dan ooit opdrachtgever voor de IT-afdeling. Zij heeft een rijk landschap aan middelen en
oplossingen tot haar beschikking via de Cloud die tevens meer dan ooit concurrerend zijn aan de officiële IT.

KEY POINTS
a

a

a

Omarm Shadow-IT door
Shallow-IT (identity & monitoring).
Werk samen met de business
aan business ready-IT.
Adverteer wat je op dit
moment kunt.

Groeien naar een business-ready IT-aanpak
Wat houdt het groeien naar een business-ready IT aanpak nu eigenlijk voor IT in?
-

Een toetsingskader opstellen voor cloudapplicaties en binnen maximaal één week een toets uitvoeren.

-

Oplossingen realiseren die vanaf de eerste maand business waarde toevoegen.

-

Oplossingen met een implementatietijd van meer dan één jaar zijn niet meer relevant; faseren en
prioriteren op basis van toegevoegde waarde is essentieel.

-

Actief de businessvraag opzoeken en verdiepen in de uitdagingen en vragen van de business.

Door je als IT-afdeling open te stellen voor echte business oplossingen, die snel waarde toevoegen voor de
organisatie, komt de IT-afdeling weer in control. Hier worden business en IT beiden beter van.
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Jan-Lo van Ollefen
Security Solutions Architect
bij Axians

Cyber Defense in architectuur
Als je niet meer wakker wilt liggen
en gewoon je werk wil doen
Tijdens deze sessie neemt Axians’ Jan-Lo van Ollefen u mee in de methode
die schuilgaat achter dit proces en bespreekt hij hoe een Cyber Defense in
Architectuur er anno 2016 uitziet.

DOWNLOAD
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Security is een cruciaal onderdeel binnen de ICT-infrastructuur. Onderzoek wijst uit dat inbreuk op de beveiliging voor 70-85% afkomstig is uit de eigen omgeving en voor de overige 15-30% afkomstig is van buitenaf
(bijvoorbeeld van het internet). Onder die ‘eigen omgeving’ wordt niet alleen het oneigenlijk gebruik van systemen verstaan maar ook het verliezen van een laptop, USB-sticks met foute software, phishing, ransomware
en het niet hebben van de laatste security patches. Om af te rekenen met deze gevolgen en goed uitgerust
de toekomst in te stappen, heeft Axians het Security Planning Process ontwikkeld.

The Anatomy of an Attack
Als we ons ergens tegen willen beschermen moeten we eerst weten waartegen. En moeten we ons de vraag
stellen wat ‘The Anatomy of an Attack’ is? Een aanval op ons cruciale IT systeem en het platleggen van onze
bedrijfsprocessen wordt vandaag de dag niet meer gedaan door mensen die een lange informatica studie
achter de rug hebben of jarenlang bezig zijn binnen deze zwarte kant van de ICT. En ze omringen zich niet
meer met dure en geavanceerde ICT-systemen of zitten in landen met criminele regimes. De mensen achter
de bedreigingen vandaag de dag zijn gewone mensen die in dezelfde woonwijken wonen als wij, naar de
zelfde winkels gaan. Ze kunnen zelfs naast je zitten in een bioscoop of bij dezelfde sportvereniging.

Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn in sociale verbanden tussen mensen en ze maken er een sport van
om interessante personen in kaart te brengen met behulp van alles wat ze kunnen vinden via het internet.
Daarnaast maken ze gebruik van de gewone menselijke eigenschappen die wij allemaal hebben. Als je baas
een mail naar je stuurt lees je hem direct zonder te kijken of het echt wel een mail van je baas is en open
je zonder ook maar één seconde na te denken de bijlagen bij de mail. Ransomware is in no-time op je PC
geïnstalleerd, met als gevolg dat je gechanteerd wordt om bij je gegevens op je PC te kunnen komen. Eerst
een bedrag betalen en dan kan je er weer bij. De Ransomware maken ze niet zelf, maar kopen ze gewoon
via het internet.

Anno 2016
De bedreigingen anno 2016 stellen ons voor een uitdaging. Als het zo eenvoudig is, hoe moeten we ons hier
dan tegen verdedigen en welke architectuur zorgt er weer voor dat we niet meer wakker hoeven te liggen?
Daarnaast hebben we vandaag de dag de wet- en regelgeving waar we ons vanuit de overheid aan moeten
houden. Een viertal punten waar we antwoord op moeten geven bij het maken van een architectuur zijn:
tegen wat beschermen wij ons, voor wie doen wij het (onze collega’s), wat zijn onze kroonjuwelen (belangrijke
bedrijfsgegevens) en met welke wettelijke kaders hebben we te maken? Antwoorden hierop zijn niet altijd

KEY POINTS
a

a

a

Inbreuk op de beveiliging is voor
70-85% afkomstig uit de eigen
omgeving.
Aanvallers hebben geen lange
informatica studie achter de rug
maar zijn gewone mensen, die
geïnteresseerd zijn in sociale verbanden.
Het is van cruciaal belang dat uw
organisatie met een antwoord
komt, Axians helpt hierbij met het
Security Planning Process.

makkelijk te vinden en moet je vaak in de vorm van een proces gepland uitvoeren. Axians heeft hiervoor een
Security Planning Process ontwikkeld. Het inregelen van security is niet van de ene op de andere dag klaar.
Hier gaat een proces aan vooraf, waarbij in kaart wordt gebracht voor welke uitdagingen de organisatie staat
en welke risico’s de organisatie loopt. Pas dan kan een afweging gemaakt worden van de risico’s die met
securitymaatregelen moeten worden afgedekt. Dit is niet meer alleen een IT aangelegenheid, maar vooral
ook een keuze die de business maakt. Tenslotte ligt hier het belang van een goede beveiliging. Maar hoe
maak je deze keuzes?
Met het Security Planning Process kunnen wij inzichtelijk maken hoe de security van uw organisatie
er momenteel voorstaat en hoe deze verbeterd kan worden totdat u voldoet aan alle eisen en wensen.
Door drie fasen te doorlopen, Scan, Plan en Run, maken we samen met u van uw beveiliging een echte Security by Design-oplossing, die ook beheersbaar is en actueel gehouden kan worden dankzij het
Security Management proces.

En nu?
Denk aan de ‘The Anatomy of an Attack’, het is voor hen niet moeilijk maar voor ons van cruciaal belang dat
we met een antwoord komen. Het Security Planning Process is een methode om dat antwoord te vinden.
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The world’s first truly Composable Infrastructure. HPE Synergy.
Put the speed and flexibility of cloud in your own secure data center with “infrastructure as code.”
HPE Synergy delivers fluid resource pools, software-defined intelligence, and a unified API. Now you
can automate compute, storage, and fabric for applications in just minutes. And create new value
across your business—instantly and continuously. Interact with on-demand videos, infographics,
articles, and more with Forrester. Go to hpe.com/info/synergy

Accelerating infrastructure

Brought to you by HPE & Intel®. Intel Inside®. Powerful Productivity Outside.
© Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP.
Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
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Break-out sessie
Ad Schaafsma
Security Consultant bij Axians
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Wet Meldplicht Datalekken
Stand van zaken en vooruitblik op
de Europese verordening
Zelden heeft een wet zoveel aandacht gekregen als de Wet Meldplicht Datalekken. Is het niet vanwege de meldplicht, dan toch vooral vanwege de boetes
bij overtreding waar organisaties rekening mee moeten houden. Axians heeft
vanaf begin dit jaar de vinger aan de pols gehouden, onder andere door spreker de CDPO (Certified Data Protection Officer) opleiding te laten volgen. In
de break-out sessie gaat mr. Ad Schaafsma nadrukkelijk in op de juridische,
organisatorische en compliance aspecten van de huidige wetgeving en de komende Europese verordening die de WBP inhoudelijk gaat vervangen.
De break-out sessie is goed bezocht! Duidelijk is dat er bij veel organisaties behoefte is aan voorlichting
en ondersteuning op dit gebied die verder gaat dan het obligatie ‘u kunt hoge boetes krijgen!’. Toch nog
verrassend voor veel luisteraars is het aantal meldingen van datalekken tot nog toe, ruim boven de 4000

KEY POINTS
a

a

a

a

a

a

Zorg voor voldoende
ondersteuning en interne of
externe juridische deskundigheid.
Zorg voor dossiers, zorg voor
beveiliging, zorg voor bewustwording en bovenal: zorg dat u kunt
aantonen.
Zorg voor juridische dekking door
toereikende bewerkersovereenkomsten.
Overheden, de zorg: in 2017 kunt
u op bijzondere belangstelling van
de toezichthouder rekenen.
Een datalek kan ú ook overkomen:
leg vast hoe uw organisatie moet
handelen.
Weet wat u moet doen om 25 mei
2018 compliant en ‘in control’ te zijn.

en nog stijgend. Met veel interesse nemen de luisteraars kennis van de zienswijze van de voorzitter van de
Autoriteit persoonsgegevens, mr. Wolfsen, in een interview door NUweekend. ‘De boetes komen’ is daarin
niet de enige interessante uitspraak. Hij stelt ook: ‘Er is ook in Lutjebroek geen enkele rechtvaardiging om
te zeggen: ze hebben bij ons in de computersystemen kunnen inbreken, want we hebben geen deskundige
mensen. Geen rechtvaardiging. Daar kun je niet streng genoeg in zijn.’

Hoe bent u compliant?
Daarmee komen we al snel uit bij wat organisaties nú moeten gaan doen om ervoor te zorgen dat ze snel
‘compliant’ zijn en vooral, dat ze wéten en aan kunnen tonen compliant te zijn. Ad Schaafsma licht een aantal
belangrijke gevolgen van de Europese verordening, die 25 mei 2018 in werking treedt, voor organisaties toe.
Belangrijk in vergelijking met de huidige wetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is dat organisaties veel meer moeten kunnen aantonen (rechtmatigheid van verwerking, adequate beveiliging, borging
van de rechten van de betrokkene enz.). Ad Schaafsma vat dit samen onder de noemer ‘wees auditable’.
Belangrijk onder het Europees recht zijn gedragscodes en certificeringen. Deze kan een organisatie straks
mede gebruiken om compliance met de verordening aan te tonen.
De luisteraars komen met veel vragen. Opvallend is het aantal detailvragen: wat mag wel en wat kan niet?
De vragen zijn vooral van juridische aard. ‘Moet ik diefstal van een laptop melden als een datalek, wanneer
de verloren informatie versleuteld is?’ Meestal wel. ‘Wanneer zijn gegevens identificerend? Sneller dan u
denkt, ook een IP-adres of kenteken is dat in de praktijk al. ‘Moet ik een functionaris gegevensbescherming
aanstellen?’ Anders dan nu in veel gevallen verplicht, met name als gegevensverwerking uw hoofdactiviteit
is. Organisaties zijn zich er steeds meer van bewust dat niets doen geen optie meer is. Weten waar en hoe
te beginnen en te eindigen blijkt zonder deskundige ondersteuning nog niet zo gemakkelijk…
Meer interessante informatie vindt u op www.nu.nl en www.ec.europa.eu. Of ga naar onze website
voor alle ins en outs over de Wet Meldplicht Datalekken en mijn volledige blogreeks.
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Break-out sessie
Ton Sips
Presales Consultant bij Fortinet
Remko Cijffers
Solutions Architect Networking
& Security bij Axians
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Cyber defense:
wat komt er na de firewall?
Het Security Fabric als wapen
tegen moderne bedreigingen
De statistieken liegen er niet om. De bedreigingen voor netwerken, van
persoonlijk device tot aan enterprise datacenters, nemen exponentieel
toe. Net als het aantal aangesloten devices. Ook zijn er nog nooit zo veel
high profile data breaches geweest als afgelopen jaar. De financiële risico’s
maar ook bijvoorbeeld de actuele meldplicht datalekken vereisen daarom
een nieuwe visie voor uw infrastructuur bescherming.
De uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben zijn echter significant. Hun netwerken zijn complex
en borderless. Twee eigenschappen die slecht samengaan met security. Adoptie van Bring Your Own Device,
zakelijke en persoonlijke Cloud Apps buiten de deur, de ontsluiting van industriële netwerken en de opkomt
van The Internet of Things dwingen de netwerk architectuur naar een open model met een ongekende capaciteitsbehoefte. Netwerk beveiliging wordt daarmee al gauw een compromis tussen security en performance.

De verbindende factor
Een technologische security visie die diverse oplossingen samenbrengt in één architectuur is de Fortinet
Security Fabric. Deze visie stelt organisaties in staat hun huidige uitdagingen te adresseren, maar ook een
antwoord te hebben op de problemen van morgen. Een verbindende factor in de Security Fabric is de waarde
van threat intelligence, zowel lokaal in het eigen netwerk, als globaal vanuit FortiGuard Labs.

KEY POINTS
a

Een firewall beschermt
slechts een klein deel van
uw IT-infrastructuur.

a

Samenwerkende security
componenten hebben een
enorme meerwaarde.

a

De Axians en Fortinet Security
Fabric visie omvat uw hele infrastructuur, van desktop tot cloud.

a

Theat Intelligence, zowel global
uit de cloud als specifiek voor
uw organisatie met een Sandbox,
brengen de gemiddelde malware
detectie terug van meer dan 200
dagen naar 0.

Kenmerkende eigenschappen
De fabric als integrale infrastructuur security visie heeft een aantal kenmerkende eigenschappen. De eerste
is schaalbaarheid. De fabric visie schaalt van de kleinste locaties, helemaal tot de grote carrier datacenters
en de cloud. Ongeacht de locatie in het netwerk biedt de Security Fabric één concept, met een uniforme
policy en een ‘Single Pane of Management’. De diverse componenten in de fabric delen daarbij informatie
over gebruikers, devices en de fysieke en logische netwerk topologie. Het fabric brengt deze informatie bij
elkaar met het doel de complexiteit te verminderen en de veiligheid te verhogen.
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De belangrijkste eigenschap is veiligheid. Door de offloading van security taken zoals inspectie van netwerk
verkeer en crypto grafische handelingen naar speciale hardware chips, kunnen de fabric componenten een
ongekende performance bieden met een lage latency tegen minder kosten en minder fysieke ruimte en
energieverbruik. Ook wanneer het netwerk gevirtualiseerd is of zich uitstrekt naar een Private, Public of Hybrid
cloud kan het opgenomen worden in de fabric security visie.
Wanneer threat intelligence gedeeld wordt tussen de individuele componenten van het Security Fabric
ontstaat de echte meerwaarde. Zo kan de Secure Mail Gateway binnenkomende mails scannen op ongewenste URLs waarbij gebruik gemaakt wordt van Webfilter database van de firewall. Onbekende bestanden
in bijlagen kunnen aangeboden worden aan een Sandbox voor verdere inspectie en analyse. Mocht een
bestand als kwaadaardig aangemerkt worden, dan zal deze informatie ook doorgegeven worden aan de
firewall zodat het bestand ook niet gedownload kan worden in bijvoorbeeld webmail sessies of van andere
Internet sites. Eventueel al aanwezige ongewenste bestanden op het device van de gebruikers kunnen door
de lokale Security Client geblokkeerd en verwijderd worden. Andersom kan de Security Client ook weer bestanden voor verdere inspectie aanbieden aan de Sandbox die de resultaten weer deelt met andere clients,
de mail gateway en de firewalls.
Door het samenwerken van de lokale security componenten, geholpen door threat intelligence uit de cloud
en een unieke analyse, ontstaat een Security Fabric dat zich achter uw firewall uitstrekt over uw hele infrastructuur: van de edge tot de core, naar de cloud.

‘Met name de onderwerpen over IT Managers aan
de Strategische Management tafel vond ik een eye-opener’
Alex Bos, ICT Manager bij K-Swiss Global Brands
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Break-out sessie
Youri Wildeman
Marketing & Channel Director bij
Lone Rooftop
Marco Schalkx
Solutions Architect bij Axians
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WiFi location based services
Haal meer uit uw draadloze
netwerk
In deze sessie is informatie gegeven over de techniek achter WiFi location
based services, waarvoor location based services gebruikt kunnen worden
en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. In het
tweede deel van de sessie werd de oplossing van Lone Rooftop gedemonstreerd.
Om de plaats van een client te kunnen bepalen wordt door het draadloze netwerk een meerpuntsmeting
verricht en wordt de informatie via een ‘location engine’ beschikbaar gesteld aan applicaties die de informatie gebruiken. Het draadloze netwerk moet hierop zijn ingericht. Met name de plaats van de access points
is van belang. In de praktijk blijkt dat met een redelijk courant en netjes ingericht draadloos netwerk, dat
wordt uitgebreid met een location engine, al goede resultaten te behalen zijn. Als een hogere nauwkeurigheid nodig is, kan die met behulp van extra access points en eventueel het gebruik van ‘beacons’ worden
gerealiseerd. Bij het gebruik van location based services is het belangrijk dat uw organisatie rekening houdt
met privacyaspecten omdat men in principe personen kan volgen. Het is van belang dat gebruikers vooraf
worden geïnformeerd en de gebruikte oplossing mag niet meer informatie verzamelen dan nodig is. Verder
moet men gegevens anonimiseren en verwijderen als ze niet meer worden gebruikt. De oplossingen van de
bekende netwerkleveranciers, zoals Cisco en Aruba, voorzien hier in.

Bezetting van ruimtes in een gebouw bepalen
In de praktijkdemonstratie van Lone Rooftop is getoond hoe door middel van een draadloos netwerk de bezetting van ruimtes in een gebouw kan worden bepaald. Met deze informatie kan bijvoorbeeld een Facilitair
Manager de schoonmaak van het gebouw beter plannen, roostermakers van een universiteit een betere
planning van collegezalen maken en kunnen medewerkers makkelijk een vrije flexplek in het gebouw vinden.

KEY POINTS
a

a

a

Een draadloos netwerk biedt meer
mogelijkheden dan u denkt.
Met behulp van WiFi location
based services kun u inzicht krijgen in het gebruik van ruimtes en
de bezetting van een gebouw.
Let op de privacy- en beveiligings-aspecten.

Lone Rooftop heeft hiervoor technologie ontwikkeld die locatie-informatie uit diverse bronnen combineert,
de bezetting van ruimtes bepaalt en dit via een dashboard presenteert aan gebruikers. Aan de privacy van
personen is gedacht doordat gegevens ter plaatse worden geanonimiseerd.

Nauwkeurigheid, toepassingen en plaatsonafhankelijk werken
Uit de gesprekken na de sessie bleken er vragen te zijn over de nauwkeurigheid van WiFi location based services. In de praktijk blijkt met een goed ingericht netwerk een nauwkeurigheid van 5 tot 7 meter haalbaar te zijn.
Verder was er veel belangstelling voor de toepassingen die Lone Rooftop illustreerde in de demonstratie. Het
kunnen aantonen van verborgen leegstand in een gebouw blijkt duidelijk te spelen bij diverse organisaties.
Verder is ook het vinden van een vrije flexplek met het steeds meer plaatsonafhankelijk werken een thema.
Wilt u meer weten over location based services of heeft u een concrete toepassing? Axians gaat graag met
u in gesprek om uw toepassing en de techniek achter location based services te bespreken.
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Break-out sessie
Vincent Flick
Sales Lead IoT bij Axians
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From sensor to dashboard
met IoT
De noodzaak en werking
van Edge Computing
De zaal was al aardig gevuld, toen er nog een rij met geïnteresseerde klanten
naar binnen stroomde. Bij het eerste video fragment kwam direct de noodzaak
van edge computing naar voren: door de slechte dekking van het draadloze
internet haperde de video en moest deze worden afgebroken. Neem zeker een
kijkje op het YouTube kanaal van VINCI Energies om deze video met de titel
‘What is a smart city?’ te bekijken.
Onopzettelijk werd de noodzaak van een goede verbinding bij kritische omgevingen voor iedereen duidelijk.
Aan de hand van een tekening met de werking van een sluis en de ontwikkeling van handbediening naar
een IoT-omgeving, werd de gedachte achter IoT alsnog toegelicht. Daarbij is het belangrijk om te onthouden

KEY POINTS
a

a

a

dat een IoT-oplossing in de kern vaak uit dezelfde onderdelen bestaat; sensoren, actuatoren, infrastructuur,
rekenkracht, opslagcapaciteit en weergave.

Een IoT-oplossing bestaat in de
kern vaak uit dezelfde onderdelen:
sensoren, actuatoren, infrastructuur, rekenkracht, opslagcapaciteit
en weergave.

Mogelijkheden voor uw organisatie

Bij edge computing zetten we
(een deel van) de rekenkracht
aan de rand van het netwerk voor
meer mogelijkheden.

Hopelijk heeft u een fijne dag ervaren, bent u nog slimmer geworden en kijkt u er naar uit om uw omgevin-

Axians heeft al meer dan 20 jaar
ervaring in het verbinden van
sensoren, elektronica en software
en helpt uw organisatie met deze
ervaring graag verder.

Ruime ervaring wordt omgezet naar werkende oplossingen

Bij edge computing zetten we (een deel van) de rekenkracht aan de rand van het netwerk.
Op die manier hebben we nog meer mogelijkheden, om een stabiele omgeving te maken en processen
de digitaliseren en te verbeteren. Bent u na de sessie nog locaties tegengekomen waarvan u denkt dat een
IoT-oplossing hierin wel degelijk uitkomst kan bieden? Wij helpen u graag verder.

gen te digitaliseren. Wij zijn erg enthousiast over de toekomst en hopen u in de transities te mogen helpen.
Heeft u vragen over de mogelijkheden bij u in de processen? Aarzel niet en neem zeker contact met mij of
uw Client Manager op om de mogelijkheden te bespreken.

Axians is al meer dan 20 jaar bezig met het verbinden van sensoren, elektronica en software. Onze ervaring
zetten wij in om uw business vraag om te zetten naar een werkende oplossing. Bekijk de animatie ‘Industrial
IoT’ op het Axians YouTube kanaal voor meer informatie over de manier waarop IoT de mogelijkheid geeft
objecten op afstand uit te lezen en aan te sturen.
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Break-out sessie
Onno Willemse
Senior Director Global Business
line Internet Connected Lighting
Systems bij Philips
Jeroen van Meel
Sales Manager bij Axians

DOWNLOAD
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Break-out sessie
De Digital Ceiling
Het lichteffect van de connected
workplace
Smart buildings zijn sterk in opkomst. IoT speelt daarbij een belangrijke
rol. Met sensoren zijn mensen en apparaten slim aan elkaar te koppelen.
De real-time inzichten die deze data oplevert, is te gebruiken om business
prestaties te verbeteren. En natuurlijk om nieuwe smart-concepten te ontwikkelen. Voor gebouwen betekent dat bijvoorbeeld een automatisch advies voor een optimale werkplek op basis van afspraken in de agenda of
dynamische toewijzing van vergaderruimtes. De combinatie van Philips
lichtoplossingen, Power over Ethernet en een IP-adres is de basis voor een
digital ceiling. Een concept met enorme potentie.
De rol van verlichting binnen gebouwen wordt regelmatig onderschat. Licht doet echt iets met mensen. Het
beïnvloedt hun welzijn, productiviteit en vitaliteit. Dat positieve effect wordt alleen maar groter nu verlichting
ook digitaal gaat. Philips Lighting zet licht al in als sensor, beacon of voor advies en controle van licht en
temperatuur via apps. Op die manier worden gebouwen uitgerust met extra intelligentie. Deze aanpak draagt
bij aan de kwaliteit en energieverbruik van gebouwen, efficiënt gebruik van ruimtes en grotere tevredenheid
bij de gebruikers.

KEY POINTS
a

a

a

Innovatieve lichtconcepten slim
combineren met IoT.
Eén keer investeren in een
convergente infrastructuur voor
IT en facilitaire systemen.
Philips Lighting, Axians en
Cisco slaan de handen ineen voor
de ontwikkeling van een digital
ceiling waarmee organisaties
productiviteit kunnen verhogen
en facilitaire kosten verlagen.

Een ideale werkplek creëren
Het digitale plafond dat Philips samen met Axians in kantoorgebouw The Edge heeft ontwikkeld, maakt inzichtelijk hoe mensen een gebouw gebruiken. Medewerkers creëren overal in het gebouw hun eigen ideale
werkplek met de juiste lichtintensiteit en temperatuur. Bovendien draagt informatie over de gebruikers bij aan
optimale inzet van de beschikbare ruimte. De facility manager krijgt waardevolle informatie om het gebouw
efficiënter en energiezuiniger te beheren. Dit leidt tot lagere kosten per medewerker, terwijl de waarde voor
de gebruikers alleen maar toeneemt.

Convergente infrastructuur
Samen met Cisco en Philips werkt Axians aan nieuwe concepten op basis van een digital ceiling. De opties
variëren van beveiliging en een optimaal werkklimaat tot het automatisch vullen van de koffieautomaat. IT
speelt in dit proces een cruciale rol omdat er steeds meer sprake zal zijn van een convergente infrastructuur
die naast IT ook licht en de facilitaire installaties ondersteunt. Dit alles met één investering. Door deze centrale
rol is het essentieel dat de IT-afdeling de dialoog aangaat met het management en bijvoorbeeld de facilitaire
dienst. Om de nieuwe concepten te ontwikkelen en te testen die een smart building steeds slimmer maken.

Bekijk hier op welke manieren het Digital Ceiling
waarde toe kan voegen aan je organisatie,
productiviteit kan verhogen en facilitaire kosten
kan verlagen.
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PARTNERS
VAN AXIANS
AAN HET WOORD
‘Een plezierige dag, waarvan de inhoud goed aansloot bij de fase waar wij
zelf in zitten: hoe om te gaan met Digital?’
Martijn Veldman, IT Manager Building Systems MLE bij Tata Steel Europe
Axians - Tel: +31 88 988 96 00
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Een optimale gebruikerservaring met Axians OMNIA powered by Avaya
Het aantal diensten en producten op de markt om bereikbaarheid van organisaties te vergroten neemt enorm toe. Bereikbaarheid voor zowel klanten als voor medewerkers. Mensen hebben veranderende behoeften, en
innovatieve technologieën maken nieuwe manieren van communiceren
mogelijk. Melvin Harmsen, Managing Director Avaya Nederland, geeft
aan: ‘Het blijft een veranderende markt waarbij we continu moeten kijken
hoe de customer journey geoptimaliseerd blijft. Dit is het belangrijkste
voor het bestaansrecht van bedrijven.’
Organisaties communiceren anders en flexibeler en het gebruik van verschillende kanalen zoals vaste telefonie, mobiel, chat en video wordt steeds meer de norm. Maar hoe houd je het overzicht en de controle over
al die communicatiemogelijkheden? Axians heeft daarvoor een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk portal
ontwikkeld voor klanten, namelijk OMNIA, waarbij verschillende Avaya-oplossingen worden aangeboden om
zo de optimale gebruikerservaring te garanderen. De diensten kunnen door de eindgebruiker gemakkelijk
aan- en uitgezet worden, aangezien het aanbod klaarstaat in de Self-Service Portal van Axians. Hierdoor
kunnen organisaties flexibel en eenvoudig alle functies gebruiken naar behoefte. Het Avaya Aura-platform
brengt klanten en medewerkers met elkaar in contact, ondersteunt een goede contactcenter-ervaring en
zorgt voor de juiste informatie op het gewenste moment bij de juiste medewerker.
Axians biedt met UC as a Service, op basis van Avaya-technologie, echt een unieke combinatie van verschillende communicatie-oplossingen. Dit alles volledig geïntegreerd, toegankelijk middels één portal en tegen
lagere kosten. Dit is dan ook de reden dat een aantal mooie klanten hier gebruik van maken en er elke dag
de voordelen van ervaren.
Arjen Mossinkoff - Head of Field Marketing Benelux & Nordics bij Avaya
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Innovatie & ondersteuning
op topniveau
In de continu veranderende IT markt up-to-date blijven, dat = innoveren!
Innovatie is succes, succes zorgt voor een gouden toekomst. De woorden van Esther Vergeer sluiten mooi aan bij de digitale wereld waarin wij
ons bevinden. Een wereld waarin ‘Internet of Things’, flexibiliteit, schaalbaarheid en het analyseren EN beschermen van uw data, key is. En wat
past dan bij uw bedrijf? Wanneer bent u dan succesvol? Dit kan in kleine
dingen zitten, zoals het consolideren of migreren van een IT-omgeving
om kosten te besparen, meer gebruikersgemak of een hogere klanttevredenheid.
Vandaag mochten we luisteren naar inspirerende mensen op een mooie locatie. Op onze stand
hebben we laten zien hoe Cisco klanten kan helpen in deze dynamische markt. Sommigen van u
kwamen daadwerkelijk in actie, willen graag met ons aan de slag en zagen in dat focus belangrijk
is. We gaan op zoek naar innovatie. Wij zijn vol vertrouwen, want wij zijn hier klaar voor.
Cisco’s Hyperconverged oplossing is één van de meest ‘agile’ oplossingen door de onafhankelijke schaalbaarheid van rekenkracht en opslagcapaciteit in combinatie met integratie van het
netwerk. Het beheren van Cisco HyperFlex is eenvoudig en de inrichting hiervan kost minder
dan drie kwartier.
Wij houden ervan van om mensen te leren kennen en van gedachten te wisselen over technologische oplossingen. Vandaag was dat in ruime mate mogelijk. Axians heeft 200 klanten bij elkaar
gekregen, een prestatie op topniveau! We werden ook met onze neus op wat feiten gedrukt. Stof
tot nadenken. Hoe zou het zijn als we meer nadenken over de mogelijkheden die we hebben met
onze technologische oplossingen. Nederland is een innovatief land en we behoren daarin tot de
top 5 van de wereld. Het kan nog beter. Laten we ons meer focussen op kansen.
Prof. Dr. Ron Meyer vertelde ons dat er geen CIO in de boardroom zit. Onze verwachting is dat
er bij onze klanten toch zeker wel een IT-verantwoordelijke in de Board of Directors zit. Maar we
vergissen ons blijkbaar, want op de Axians klantendag spraken we toch verschillende klanten die
het verhaal van de heer Meyer bevestigen.
Maar hoe kan dit, juist nu we de meest succesvolle bedrijven om ons heen zien groeien gedreven
door IT innovaties? Waarom is veranderen en innoveren zo moeilijk? We nemen ons voor om
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de komende weken in onze gesprekken met klanten dit thema te benoemen. Bedrijven doelen
te laten zetten en keuzes te laten maken. Zoals Esther Vergeer zegt: ‘Focus, keuzes maken en
winnen.’ We kunnen niet alles doen. Soms moet je je basketbal opzij zetten om wereldkampioen
tennis te worden. Hebben ze ons toch uit onze comfortzone gehaald. Wij zijn geinspireerd door
u als klant en door Axians.
Wij zijn Cisco.
Dat is ondersteuning op topniveau... die finale halen we toch wel!
Rudy Arts - Product Sales Specialist Storage Related Products bij Cisco
Nicolien van Hove – Partner Account Manager bij Cisco
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Experience by design
Wat trekt een eindgebruiker aan en hoe zorgt u ervoor dat uw oplossing
hier geschikt voor is? Dit is een vraag waar veel bedrijven zich mee bezig
houden. Legt u de nadruk op de ‘high tech’ waarbij specificaties centraal
staan of legt u de nadruk op ‘high touch’, waarbij de gebruikerservaring
het belangrijkste onderdeel inneemt? ‘Start with the customer experience
and work back towards technology’.
Naar aanleiding van een wereldwijd gebruikersonderzoek, is de Evolve serie van Jabra ontwikkeld. Uit het
onderzoek waren twee belangrijke conclusies te behalen: Low adoption & Distractions. Op het gebied van
lage eindgebruikersadoptie staan onder andere de volgende onderdelen centraal: een hedendaags uiterlijk, een magnetisch te verstoppen microfoonarm en het overschakelen naar Hi-Fi geluid bij het afspelen
van muziek. Deze onderdelen zorgen ervoor dat de eindgebruikersadoptie juist wordt verhoogd! Afleiding
(distractions) tijdens het werk is een veel voorkomend probleem, zowel interne als externe factoren kunnen
hierbij meespelen. Zodoende heeft Jabra de busy light ontwikkeld. Hiermee geeft de headset met een rode
ring aan of je bezet/in gesprek bent of beschikbaar voor andere zaken.
De conclusie die getrokken kan worden uit de vele geslaagde UC projecten in samenwerking met de Evolve
serie is: Jabra zorgt voor een hogere eindgebruikersadoptie bij UC projecten. Wilt u meer weten over de
Evolve serie of wilt u de mogelijkheden bespreken hoe deze serie voor uw organisatie interessant kan zijn?
Wij zien en spreken u graag!
Mark Roubos - Channel Account Manager CC&O Benelux bij Jabra
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Goede samenwerking en
kennisdeling staan centraal
Afgelopen juni werd Axians benoemd tot Aruba Networking Partner of the
Year vanwege het klantgerichte networking portfolio en natuurlijk de goede samenwerking met HPE/Aruba. Voor ons was dit één van de redenen
om als Platinum Sponsor deel te nemen aan de Axians klantendag.
Axians maakt vanzelfsprekend gebruik van Aruba en HPE oplossingen voor verschillende segmenten van
Zorg tot aan Industrie, voor networking en compute omgevingen waarbij grote hoeveelheden data verwerkt
worden. De HPE 3PAR lijn is daar een goed voorbeeld van. Tijdens de klantendag leverde HPE input voor twee
sessies: ‘WiFi Location Based Services: praktijkcases & live demo’ met Youri Wildeman en Marco Schalkx en
ook voor ‘De databerg: optimaliseer storage en waardeer de data’ met Jos Broersen.
De klantendag is eigenlijk interessant voor iedereen die meer wil weten over networking, storage/server of
juist meer geïnteresseerd is in de nu zo populaire onderwerpen als cloud, big data en IoT. Ook voor partners
is dit een perfecte dag om de kennis een beetje bij te spijkeren en ook om te netwerken. De locatie in Maarssen is prachtig en met goed gevulde zalen, een leuke sfeer en veel bekende gezichten vond ik het een heel
geslaagde dag. Zeker voor herhaling vatbaar!
Lisa Aarsman - Partner Marketing Manager bij Hewlett Packard Enterprise
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Axians customer event,
Innovations to Success 2016
Met een positief gevoel kijken ook wij als Infoblox terug op het evenement
van Axians. Een professionele opzet met volop ruimte voor het maken van
nieuwe contacten. Axians in Nieuwegein is voor Infoblox al meer dan
10 jaar een solide relatie, en is nu door middel van de samenvoeging met
de andere zeven business units van Axians een grote speler geworden.
Tijdens het evenement heeft Infoblox awareness kunnen geven aan Actionable Network Intelligence. Dit
tijdens de vele gesprekken bij de Infoblox stand, als ook in de break-out room. De Infoblox standbemanning
was bij wijze van uitzondering aangevuld met een uit de US afkomstige Senior Manager Prakash Nagpal.
Actionable Network Intelligence is voor sommigen van u een nieuwe term, feit is echter dat Infoblox alleen
al in Nederland producten en diensten levert aan een groep van 300 gerenommeerde bedrijven. Het grote
succes van het bedrijf wordt herkend door autoriteiten als IDC en Gartner. De waarde van de Infoblox oplossingen zitten in de Security, Automation en hoge mate van inzicht en intelligence. Zoals vele bedrijven
innoveert Infoblox enorm, we steken veel budget in R&D. Dit zien we terug in de vele patenten. Actionable
Network Intelligence is niet zomaar een term, het is de uitkomst van veel innovatie boven op de bekende
DNS, DHCP en IP-Adres Management (IPAM) oplossingen, ook wel bekend als DDI.
Actionable Network Intelligence is geen nice to have, maar een must have! Zie voor meer informatie ook
ANI.SolutionNote en www.infoblox.com.
Samen met Axians wil Infoblox zijn groei doelstellingen bereiken, het vertrouwen is er, de toepassing voor
een Infoblox oplossing is bij elke organisatie aanwezig. De huidige Axians klanten zijn hiervan een vooruitstrevend bewijs.
Martin van Son - Account Executive bij Infoblox
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Innovatie: de basis voor
uw veiligheid
Ransomware, DDoS-aanvallen en datalekken. Je leest er bijna dagelijks
over in de krant en ziet de voorbeelden voorbij komen op televisie. Ook
bedrijven in Nederland verliezen met elkaar jaarlijks direct of indirect miljoenen euro’s door cybercrime. Gerichte aanvallen, het gijzelen van computers of hele serverparken en datalekken zijn aan de orde van de dag. Het
is niet langer de vraag óf uw organisatie hiervan slachtoffer zal worden,
maar wanneer dat gebeurt.
Dankzij nieuwe Europese regelgeving die organisaties verplicht datalekken te melden, wordt het probleem
ineens heel tastbaar. Zeker als er boetes uitgedeeld worden kan dataverlies grote gevolgen hebben voor elke
organisatie, groot of klein. Dan hebben we het nog niet eens over de (immateriële) schade uw organisatie kan
oplopen omdat uw reputatie is aangetast...
Wat Trend Micro betreft is veiligheid onlosmakelijk verbonden met innovatie. We zetten ons elke dag opnieuw
in voor een wereld waarin digitale informatie veilig kan worden uitgewisseld. Dat vereist een intelligente en
geïntegreerde aanpak. Om echt veilig te kunnen werken in de cloud is een gecentraliseerd beveiligingsplatform nodig waarop talloze cloud-oplossingen veilig kunnen draaien. Onze ervaringen wijzen uit dat deze
aanpak effectief is. Niet voor niets vertrouwen wereldwijd meer dan tweehonderd miljoen gebruikers op de
technologie en expertise van Trend Micro.
Wilt u verder praten over hoe u uw cloud-omgeving optimaal kunt beveiligen en compliant kunt zijn aan de
nieuwste wetgeving omtrent datalekken? Neem dan contact op met Axians.
Marc Verhoeven - Channel Marketing bij Trend Micro
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IT in het hart van iedere
organisatie
In een herfstachtig Nederland hadden weer veel mensen de moeite genomen om naar Maarssen af te reizen door weer en wind, om van verschillende personen en uit verschillende invalshoeken te horen hoe innovatie
succesvol kan bijdragen aan een betere bedrijfsvoering. Kortom hoe IT en
de Business meer kunnen halen uit een nauwe samenwerking. ‘IT moet
meer betrokken worden bij belangrijke business beslissingen’, aldus één
van de sprekers.
IT zit tegenwoordig namelijk in het hart van elke organisatie en in deze digitale wereld verwachten klanten
nu eenmaal 24.7.365 beschikbaarheid. Door het huidige tempo van de technologische innovatie worden er
steeds hogere eisen aan IT-organisaties gesteld. In een digitale wereld verwacht men dat data, applicaties
en apps gewoonweg altijd beschikbaar zijn; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Er is geen begrip meer voor
downtime of dataverlies en met een exponentiële toename van data tussen de 30-50% per jaar kan traditionele backup simpelweg niet meer tegemoet komen aan de vraag van beschikbaarheid in het moderne
datacentrum. 82% van CIO’s geeft aan dat er een kloof bestaat tussen de geleverde databeschikbaarheid en
wat de eindgebruikers eigenlijk verlangen.
Door gebruik te maken van de Veeam Availability Suite 9.5 wordt aan de vraag van de eindgebruikers voldaan;
ultrasnel herstel van data (geen uren meer maar minuten), gegarandeerd herstel van ieder bestand, proactieve
monitoring en signalering etc. Daarnaast kan een adequate data management policy een heleboel ellende
voorkomen bij een ransomware aanval. De aanval voorkomen kan niet, de schade beperken wel degelijk. Voor
koppeling met verschillende Clouds kan gebruik gemaakt worden van de Cloud Connect technologie van
Veeam, hierdoor wordt uw infrastructuur gekoppeld aan bijvoorbeeld de AxiansCloud, voor bijvoorbeeld een
off site data kopie, uitwijk en extra capaciteit. Voor meer informatie zie: www.veeam.com/nl.
Edwin Weijdema - Solutions Architect North East EMEA bij Veeam Software
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IT als motor achter
strategische innovatie
‘Innovations to Success 2016: Fit for Digital Agility’: een fantastische dag
met een aansprekend programma en grote opkomst!
De boodschap die ik heb meegekregen van de keynotes is tweeledig. Enerzijds moeten we de gebruikerservaring centraal stellen. Anderzijds heb ik geleerd dat innovatie niet alleen door de business gedreven
dient te worden, waarbij IT faciliterend is en als een cost center wordt gezien. Integendeel, IT moet juist de
gesprekspartner van de business en de motor achter strategische innovatie zijn. Vaak wordt de vraag vanuit
de klantzijde of business uiteindelijk immers gerealiseerd en mogelijk gemaakt door IT. Daarbij is het belangrijk dat veranderingen steeds sneller maar ook in kleinere iteraties worden doorgevoerd, om te voldoen
aan de klantverwachtingen.
De impact op IT is enorm. Daar waar IT uitgaat van beschikbaarheid, wil de organisatie veranderin - en dit vaak
en snel. Neem daarbij allerlei ontwikkelingen als het verSaaS’en van applicaties en multicloud-initiatieven,
en het is duidelijk dat IT een hectische tijd beleeft. Eén manier om de snelheid en flexibiliteit van IT te realiseren is door een Software Defined Data Center (SDDC) te realiseren. Door de intelligentie van rekenkracht,
opslagcapaciteit en netwerktechnologie in software onder te brengen, is het mogelijk om een vereenvoudigd
beheer, een verhoogde mate van automatisering en een hoge graad van flexibiliteit te realiseren. Dat is precies
wat IT nodig heeft om niet alleen aan de snel veranderde vraag te voldoen, maar om ook een stap voor te
lopen op de vraag.
‘Wij van VMware helpen organisaties met hun digitale transformatie om competitief te zijn in een snel
veranderde wereld’…. En we doen het al een behoorlijke tijd! Servervirtualisatie is al een gemeengoed en we
helpen graag, samen met Axians, in de volgende stappen op weg naar een Software Defined Data Center!
Henk Nijkerk - Partner Manager bij VMware
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