
Referentie
Behoud van on-premise omgeving met zicht op migratie naar de cloud

SoftwareONE biedt internationaal op- en overslagbedrijf de juiste ondersteuning voor on-premise omgeving en 
cloud.



Samenvatting
Omdat de Enterprise Agreement Subscription 
van een grote, internationale organisatie afliep, 
werd SoftwareONE benaderd om mee te denken 
over het verlengen van de licenties.

De wens van de klant was om de bestaande 
on-premise omgeving intact te houden, om zo 
de tijd en ruimte te hebben om richting de cloud 
te bewegen. De klant koos het scenario dat door 
SoftwareONE werd voorgesteld en is inmiddels 
van start met Azure Landing Zone om die transi-
tie naar de cloud daadwerkelijk te maken.

Over de klant
De internationale organisatie is actief op het 
gebied van op- en overslag van grondstoffen 
en metalenen heeft terminals over heel de 
wereld. De organisatie lost goederen die door 
een vrachtschip van een externe rederij worden 
aangeleverd. Hierna worden de goederen op het 
terrein van de organisatie opgeslagen. Na bewer-
king of herverdeling worden de producten via 
het spoor, de binnenvaart of met vrachtwagens 
doorgevoerd naar klanten.

De organisatie beschikt, vanwege het brede 
dienstenaanbod, over een scala aan faciliteiten 
zoals hijskranen, reachstackers, loodsen en distri-
butiecentra. Ook biedt de onderneming lijndien-
sten aan vanuit havens van diverse Europese 
steden.

DE JUISTE BESLISSINGEN NA  
UITGEBREID VOORONDERZOEK
MICROSOFT ADVISORY SERVICES (MAS) LEVERT INZICHT OP VOOR  
HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIGE MIGRATIE NAAR DE CLOUD.

“Heel prettig is dat we één vast contactpersoon hebben die 
onze organisatie goed kent en weet wat voor ons belangrijk is. 
Bovendien weet ik zo altijd bij wie ik moet zijn als we wensen 
of vragen hebben, kunnen we flexibel schakelen en worden 
nieuwe wensen snel opgepakt. Dat zie je niet vaak bij zo’n 
grote organisatie.”

Infrastructure & Operations Manager

De uitdaging
De bestaande on-premise omgeving voorlopig 
behouden en de wens om op termijn de over-
stap naar de cloud te maken. Met die gecombi-
neerde vraag kwam de internationale organisa-
tie, die actief is op het gebied van op- en overslag 
van producten, in de zomer van 2020 bij Soft-
wareONE. 

“Onze organisatie is wat betreft IT nog vrij tradi-
tioneel. We werken echt nog vanuit een on-pre-
mise omgeving. Wel kwamen we, mede door co-
rona, steeds meer tot het besef dat we moesten 
gaan nadenken over die transitie naar de cloud.” 
Aan het woord is de Infrastucture & Operations 
Manager van de organisatie, die nauw betrokken 
was bij het volledige traject.

“Voor ons stond in ieder geval wel vast dat we 
niet in één keer de transitie naar de cloud kon-
den maken, maar dat dit stapsgewijs moest 
gebeuren. Die behoefte, maar ook de complexi-
teit van de materie en de schaalgrootte van de 
onderneming, was voor ons de reden om met 
SoftwareONE in gesprek te gaan.

De oplossing
SoftwareONE startte in september 2020 met 
een MAS-traject. Allereerst werden de precieze 
wensen geïnventariseerd en werd goed gekeken 
naar de bestaande licentiepositie. 



“In drie online sessies hebben we samen met de 
experts van SoftwareONE gekeken naar onze 
wensen op de lange termijn, maar ook naar onze 
behoeften op de korte termijn; het behouden 
van onze on-premise omgeving. Wat hebben we 
in huis, welke gebruikers hebben we en welke 
oplossingen passen bij onze behoeftes? Er werd 
een compleet beeld geschetst van de contract-
mogelijkheden van Microsoft met de scenario’s 
die het best bij onze wensen pasten. Dat verliep 
allemaal heel effectief.”

Na alles in kaart te hebben gebracht, kwam 
SoftwareONE met een advies. “Dat advies was 
meteen spot on en hebben we dan ook groten-
deels overgenomen. SoftwareONE onderhan-
delde vervolgens met Microsoft om een zo goed 
mogelijke deal te kunnen sluiten. Met de nieuwe 
voorgestelde licentiestructuur kunnen we de be-
staande omgeving volledig afdekken. Daarmee 
hebben we voor de korte termijn alles op orde.”

Voor de langere termijn was het doel om richting 
de cloud te bewegen. Belangrijk daarbij was  
bovendien dat die transitie in fasen zou plaats-
vinden. “Voor onze organisatie is het ondoenlijk 
om in één keer die stap te maken. 

We opereren wereldwijd en moeten met veel 
factoren rekening houden. De experts begrepen 
dat heel goed en hebben samen met ons een 
roadmap opgesteld. Er werd uitstekend meege-
dacht over de mogelijkheden. Samen kwamen 
we tot een aantal milestones voor respectieve-
lijk zes, twaalf en achttien maanden. De rol van 
SoftwareONE was hier absoluut van toegevoeg-
de waarde. Zij boden eenvoud en ontzorging 
waardoor we met alle vertrouwens deze transitie 
ingaan.”

Inmiddels is de organisatie samen met  
SoftwareONE begonnen met het vervolgtraject: 
een Azure Landing Zone dat bestaat uit een  
landingzone en een Migration Assessment.  
SoftwareONE heeft een cloud-acceptatie- 
omgeving gecreëerd waardoor de organisatie 
gecontroleerd een cloudmigratie kan uitvoeren. 
Door vooraf een fundament te creëren kunnen 
de workloads straks op een gedegen en effici-
ente manier worden beheerd. “Nieuwe dien-
sten laten we al op Azure landen. Die zijn dan al 
meteen goed ingeregeld. Vervolgens kunnen we 
stap voor stap met de volledige organisatie die 
migratie richting de cloud gaan maken.”

“SoftwareONE is voor ons een one-stop-shop met experts die 
technisch goed onderlegd zijn en op wie we kunnen bouwen. 
En een extra pluspunt is dat SoftwareONE wereldwijd actief 
is. Ze opereren in dezelfde landen als wij en zitten in dezelfde 
tijdszones. We zijn de laatste jaren dan ook geneigd steeds 
meer IT bij SoftwareONE neer te leggen.” 

Infrastructure & Operations  Manager



Meer informatie is te vinden op  
www.softwareone.nl

Of neem contact op met een van onze 
specialisten:

SoftwareONE Nederland B.V. 
T. +31 20 2586 800  
E. info.nl@softwareone.com
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Voordelen en resultaat
On-premise omgeving behouden: 
door goed te kijken naar de bestaan-
de infrastructuur en de beschikbare 
technologie kon aan de wens om de 
bestaande on-premise te behouden, ge-
hoor worden gegeven.

Optimalisatie van licenties:  
SoftwareONE schetste op basis van de 
wensen en eisen van de organisatie een 
aantal mogelijke scenario’s en bracht 
een advies uit. Dit advies werd door de 
organisatie, op wat kleine aanpassingen 
na, overgenomen.

Passende cloudstrategie: al in het 
MAS-traject werd aandacht besteed aan 
de transitie naar de cloud. Er is een goe-
de basis gelegd om in fases de daad-
werkelijke migratie te maken.

Voorspoedig onderhandelingstraject: 
nadat de organisatie de keuze voor de 
nieuwe licentiestructuur had gemaakt, 
onderhandelde SoftwareONE met 
Microsoft over een zo goed mogelijke 
deal. Daardoor is het financieel resul-
taat beter dan de global benchmark die 
SoftwareONE uitvoerde.
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