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De Metropoolregio Eindhoven heeft
bij de inrichting van haar nieuwe
ICT-infrastructuur er voor gekozen
over te stappen naar de cloud van
Simac. Dat levert veel voordelen op.
Het is beter schaalbaar, heeft een
grotere betrouwbaarheid, maar het
biedt ook veel meer flexibiliteit in het
gebruik en maakt de kosten
inzichtelijk. Het resultaat van een
geslaagde transformatie naar de
cloud. 

Daily urban system
In Zuidoost-Brabant wonen ongeveer
750.000 mensen in een hecht
netwerk. De inwoners gebruiken de
hele regio en kijken als zij gaan
winkelen, werken of recreëren niet
naar gemeentegrenzen. Een ‘daily
urban system’ heet dat. Daarom
werken de 21 gemeenten in deze
regio samen om vorm te geven aan de
toekomst. De Metropoolregio
Eindhoven zal de samenwerking
namens deze gemeenten faciliteren,
aanjagen, coördineren en uitdragen. 

Netwerkorganisatie
“De Metropoolregio Eindhoven is
voortgekomen uit het Samen-
werkingsverband Regio Eindhoven
(SRE),” zegt Cor Derijck, concern
controller. “We zijn een netwerk-
organisatie waarbinnen informatie-
voorziening belangrijk is, ook omdat
de informatie steeds vaker digitaal
beschikbaar is. De transformatie naar
een nieuwe organisatie betekende
echter ook dat we onze ICT-
infrastructuur opnieuw moesten
inrichten. Schaalbaar, betrouwbaar
en beheersbaar waren belangrijke
eisen die we hieraan stelden.”
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Over naar de cloud
“De samenwerking met Simac lag
voor de hand,” stelt Harm Dovens,
service manager ICT. “Het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven
(RHCe), dat een zelfstandig onderdeel
van Metropoolregio Eindhoven is,
maakt al jaren naar volle
tevredenheid gebruik van de
ICT-dienstverlening van Simac. We
hebben er voor gekozen over te
stappen naar de cloud van Simac. Dat
levert ons veel voordelen op. Het
heeft een grotere betrouwbaarheid
en is eenvoudiger beheersbaar, maar
het biedt ook veel flexibiliteit.”
 
Flexibel werken
Metropoolregio Eindhoven heeft het
werken binnen haar organisatie
flexibel ingericht. Medewerkers
hebben geen vaste werkplek, maar
bepalen zelf waar zij gaan werken.
Dat wordt vanzelfsprekend binnen de
nieuwe ICT-omgeving volledig
ondersteund met een
gecentraliseerde desktop vanuit de
cloud. Bedrijfsspecifieke applicaties
worden zo veel mogelijk als Software
as a Service (SaaS) aangeboden. Een
goede connectiviteit tussen de
werkplek van de medewerkers en de
cloud is hierbij essentieel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hybride omgeving
“De overstap naar de cloud hebben
we samen met Simac goed voor-
bereid,” vervolgt Harm Dovens. “We
hebben er voor gekozen dat
gefaseerd te doen. Dat betekende dat
we tijdelijk in een hybride situatie
hebben gezeten. Op dit moment
draaien er nog een paar oude servers,
maar die gaan we zo snel mogelijk uit
faseren. Uiteindelijk willen we
volledig draaien in de cloud. Het
beheer hebben we uitbesteed aan
Simac, zodat wij ons kunnen richten
op het verbeteren van onze
informatievoorziening.”
 
Forse verbeterslagen
“Het afgelopen jaar hebben we met
de overstap naar de cloud een aantal
forse verbeterslagen gemaakt,” aldus
Cor Derijck. “Dat heeft tot een sterke
verbetering van de beschikbaarheid
van onze ICT-voorzieningen geleid.
Doordat we alleen betalen voor wat
we daadwerkelijk gebruiken, heeft dit
ook tot een kostenreductie geleid.
Daarbij maakt de cloud ons flexibeler.
Een groot voordeel omdat wij
binnenkort verhuizen naar een
andere locatie. Met de cloud van
Simac is dat zéér eenvoudig.”
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekend terrein
“De samenwerking met Simac
verloopt soepel,” besluit Harm
Dovens. “We vinden het prettig dat
Simac ons een vast team van klant-
gerichte mensen heeft toegewezen.
Ze zijn betrokken bij onze organi-
satie, kennen onze situatie én zijn
goed bereikbaar.Simac levert
duidelijk meerwaarde met haar
kennis van ICT. Zeker als het gaat om
cloud en connectiviteit. We hebben in
Simac zonder twijfel een betrouwbare
partner gevonden.”

Simac ICT Nederland
We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel sollide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

“De overstap naar de
cloud heeft Simac goed
voorbereid” 

Simac ICT Nederland bv
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