
‘ Windows 8.1 To Go: 
mobiel, stabiel en 
krachtig.’ 

Olivier Greaven, 
Directielid Braaksma & Roos
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Bedrijfsinformatie
 

Branche   
Architectenbureau

Mobiele medewerkers 
Medewerkers 17, waarvan 5 mobiel

Vestiging(en)  
2

Opgericht  
1981 

Activiteiten 
Braaksma & Roos Architectenbureau 
is gespecialiseerd in transformatie. 
De expertise omvat nieuwbouw op 
historische locaties, en herontwikkeling 
en restauratie van monumentale 
gebouwen. Bekendheid werd verworven 
met complexe (nieuw)bouwopdrachten: 
Gemeentemuseum Den Haag,  
Westergasfabriek, Vitra Nederland, 
hoofdkantoor Shell International BV 
en de huisvesting van TU Bouwkunde 
(Delft).

Braaksma & Roos Architectenbureau 
levert creatief maatwerk. Wensen van 
opdrachtgevers worden vertaald in 
haalbare bouwplannen, waarbij recht 
wordt gedaan aan de genius loci, de 
eigenheid van de bouwlocatie. 

   www.braaksma-roos.nl

De uitdaging
 
Twee jaar geleden was het al hoog tijd om de systemen te 
upgraden, ook om beter te kunnen samenwerken met externe 
bedrijven. De eigen Small Business Server liep vol en op de 
werkplekken draaiden de medewerkers nog op Windows XP. Het 
bureau besloot echter te wachten tot er een definitieve nieuwe 
lijn van Microsoft-producten gereed stond. Vlak voordat de 
ondersteuning van Windows XP stopte, is de overstap gemaakt 
naar de nieuwe wereld van Windows 8.1 en Office 365. 

De oplossing
 
Braaksma & Roos maakt nu gebruik van een hybride model 
met een eigen server, Windows 8.1 en Office 365 tegen een 
goede prijs-prestatieverhouding. Voor wie mobiel wil werken 
met lokale applicaties en tegelijk verbinding met de cloud 
wil hebben, zijn er snelle Windows to Go-sticks aangeschaft. 
Implementatiepartner Lancom heeft het architectenbureau 
geadviseerd en voor drie jaar het beheer in handen gekregen. 
De zware grafische applicaties van de architecten draaien 
veel sneller in de nieuwe omgeving. Ook de snelheid van 
communicatie tussen medewerkers en externen is sterk 
verbeterd. Alles op basis van een maandelijks tarief en lage 
initiële kosten.

Architectenbureau Braaksma & Roos is 
gespecialiseerd in restauratie, interventie, 
herbestemming en nieuwbouw op 
historische locaties. Het bureau heeft 
een brede samenstelling van hoog 
opgeleide medewerkers uit diverse 
ontwerpdisciplines.
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