
Success story
 DELA over op Simac cloud
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DELA heeft met Simac een contract
afgesloten voor de levering van
ICT-functionaliteit in de vorm van een
dienst. In cloud-termen heet dit
Infrastructure as a Service (IaaS). De
verhuizing van de oude omgeving
naar het datacenter van Simac maakt
onderdeel uit van deze
overeenkomst. Een omvangrijk
project dat, na een grondige
voorbereiding, in één weekend
succesvol is gerealiseerd.

Voor elkaar
DELA is een coöperatie van meer dan
drie miljoen leden en marktleider op
het gebied van uitvaartverzekering en
-verzorging. DELA heeft als ambitie
om haar klanten de toekomst zo
zorgeloos mogelijk tegemoet te
kunnen laten zien. Dit doet zij door de
kracht van haar leden te bundelen en
hen en hun families met raad en daad
bij te staan. Wat DELA biedt is
zekerheid, zorg en continuïteit. Het is
een groeiende onderneming met
ambities. Deze ambities zijn ook
terug te vinden binnen de
ICT-afdeling van DELA. 

Belangrijke rol ICT
“De dienstverlening naar onze leden
moet vlekkeloos verlopen,” zegt
Sandra Schellekens, Chief
Information Officer. “Dat moet
natuurlijk altijd bij een dienst-
verlener, maar rondom een uitvaart
mag echt niets misgaan. Het mag niet
gebeuren dat tijdens het regelen van
een uitvaart bepaalde applicaties niet
werken en DELA daardoor bijvoor-
beeld niet bereikbaar zou zijn. Onze
dienstverlening is sterk afhankelijk
van goed functionerende ICT-
systemen. Deze moeten niet alleen
zéér betrouwbaar, maar ook altijd
beschikbaar zijn.” 



www.simac.com

Keuze voor uitbesteden
ICT speelt een belangrijke rol bij
DELA. Als onderdeel van haar
sourcing-strategie heeft DELA
besloten de ICT-infrastructuur en
werkplekken uit te besteden. Een van
de voornaamste redenen om uit te
besteden is, door gebruikmaking van
de gespecialiseerde kennis van een
externe leverancier, de kwaliteit van
de ICT-dienstverlening richting
medewerkers en leden te verbeteren
en continuïteit te borgen.
 
ICT als een dienst
DELA heeft met Simac een contract
afgesloten voor de levering van
ICT-functionaliteit in de vorm van een
dienst. In cloud-termen wordt dit
Infrastructure as a Service (IaaS)
genoemd. De vernieuwing van de
ICT-infrastructuur op basis van
cloud-technologie maakt onderdeel
uit van dit contract. Sandra
Schellekens licht de keuze voor
Simac toe: “Simac voldeed aan alle
voorwaarden, zoals technische
kennis en marktconforme tarieven,
maar doorslaggevend was het gevoel
dat Simac goed bij de cultuur van
DELA zou passen.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedetailleerd transitieplan
“We hebben samen met Simac een
zeer gedetailleerd transitieplan
gemaakt voor de overgang naar het
datacenter van Simac,” vervolgt
Sandra Schellekens. “Daar hebben
we veel tijd aan besteed. Logisch,
omdat het verhuizen van een
compleet datacenter, met alle
servers, storage en netwerk, een
complexe aangelegenheid is. We
hebben besloten om in één weekend
over te stappen. Dat zou uiteindelijk
de minste impact op onze
dienstverlening hebben.”
 
Overstap naar Simac cloud
De uitvoering van de transitie begon
op vrijdagmiddag na kantoortijd. Een
groot transitieteam, bestaande uit
mensen van DELA en Simac, stond
voor deze uitdagende taak.
Zondagochtend om 11.00 uur was de
klus geklaard. Alle testen waren
positief verlopen, de bedrijfskritische
functies waren weer beschikbaar. De
directie van DELA gaf onder luid
applaus formeel het sein ‘witte rook’.
Vanaf dat moment was de overgang
definitief. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrouwen in samenwerking
“De transitie was een groot succes,”
besluit Sandra Schellekens. “Een
geweldige prestatie van het hele
team. Uiteraard is dit nog maar het
begin van onze samenwerking. De
volgende stap is het verfijnen van de
ICT-dienstverlening. De eerste
ervaringen met Simac zijn heel
positief. We hebben het gevoel dat
Simac persoonlijk betrokken is bij
DELA. Ze begrijpen waar het bij ons
om draait. Dat geeft veel vertrouwen
voor onze samenwerking in de
toekomst.”

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 solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

“De dienstverlening
naar onze leden moet
vlekkeloos verlopen”

Simac ICT Nederland bv
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