
 

 
System Integrator biedt haar klanten verbeterde 
gegevenstoegang en kostenverlaging met 
Windows 7 besturingssysteem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met meer dan 100 medewerkers in Nederland levert BRAIN FORCE™  

IT-implementatie, integratie en beheeroplossingen. Om de klanten te kunnen 

helpen bij de overstap naar Windows 7®, besloot BRAIN FORCE zelf  te 

upgraden naar het nieuwe besturingssysteem. En nu al realiseert het kortere 

implementatietijden en een verbeterde gebruikerservaring. Daarnaast verwacht 

het bedrijf de gegevenstoegang te kunnen versnellen en de kosten te verlagen 

 

 

SITUATIE 
 

BRAIN FORCE™ Group, opgericht in 1983, is system integrator en Microsoft® Gold 

Certified Partner. BRAIN FORCE heeft elf vestigingen in zeven Europese landen en 

haar hoofdkantoor in Wenen, Oostenrijk. Er werken 1.200 mensen, verdeeld over 

12 locaties. De Nederlandse vestiging van BRAIN FORCE telt 100 medewerkers. 

BRAIN FORCE levert ICT-services voor bedrijfsoplossingen, zoals implementatie en 

integratie van Microsoft Dynamics® en oplossingen voor infrastructuur-

optimalisatie, zoals server- en werkstationbeheer. De meeste klanten die vanuit 

Nederland worden bediend zijn gevestigd in de Benelux.  

 

De medewerkers van BRAIN FORCE zitten vaak bij de klant. Door de hoge 

mobiliteitsgraad van de medewerkers bestaat het computerbestand voor 90 

procent uit laptops. Het bedrijf had Windows Vista® als besturingssysteem op alle 

clientcomputers. De serveromgeving wordt voornamelijk ondersteund door 

Windows Server® 2008.   

 

BRAIN FORCE besloot, in het kader van haar bedrijfsstrategie, Windows 7 te 

implementeren zodat men voorbereid zou zijn op latere klantvragen, vragen die 

al bij de bètaversie begonnen binnen te komen. “We zijn tevreden met Windows 

Organisatie  

BRAIN FORCE™ is een system integrator die 

bedrijfsoplossingen levert voor het optimaliseren 

van infrastructuren. In Nederland werken 100 

mensen en de klanten bevinden zich voornamelijk 

in de Benelux. BRAIN FORCE telt in totaal 1200 

medewerkers. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vista in onze ICT-omgeving maar we moeten voorbereid zijn om straks zo snel 

mogelijk te kunnen voldoen aan de klantvragen over Windows 7,” zegt Albert 

Hooyer, Product Manager bij BRAIN FORCE. “De voornaamste reden om te 

upgraden is de noodzaak om bij te blijven met de meest recente technologie 

zodat we onze kennis aan onze klanten kunnen overdragen en hen zo helpen met 

hun IT-behoeften.”  

 

 

OPLOSSING 
 

BRAIN FORCE begon met een gefaseerde uitrol om ervaring met Windows 7 op te 

doen. Eerst werd het besturingssysteem beschikbaar gemaakt voor de engineers 

die gewend zijn de nieuwste technologieën te onderzoeken en te documenteren 

voordat deze wordt geïnstalleerd bij de klant. Met behulp van Microsoft System 

Center Configuration Manager 2007 implementeerde de IT-afdeling het nieuwe 

besturingssysteem bij de engineers die zich hiervoor vrijwillig aanmeldden.  

 

Alle applicaties in de standaardimage van het bedrijf waren compatibel met 

Windows 7: van Microsoft Office System 2007 en de antivirus-software tot en met 

de Enterprise Resource Planning-applicaties (ERP) die op Terminal Services 

draaien in Windows Server 2008.  

 

De eerste groep medewerkers die Windows 7 Bèta installeerde, was onder de 

indruk van de gebruikersinterface en het gebruiksgemak. Vooral de Windows 

Taakbalk haalde meer medewerkers over de streep om te upgraden. In april 2009 

was 30 procent van alle computers bij BRAIN FORCE geüpgraded naar 

Windows 7. Ondertussen heeft BRAIN FORCE het besturingssysteem bedrijfsbreed 

geïnstalleerd. “We hebben veel eindgebruikers die graag nieuwe technologie 

omarmen en we willen hun die vrijheid geven zodat ze zo snel mogelijk zoveel 

mogelijk zullen opsteken,” verklaart Hooyer. “Op basis van  de release candidate is 

daarom al een gestandaardiseerde uitrol gerealiseerd.” 

 

Gedurende de gefaseerde uitrol heeft  BRAIN FORCE een aantal functies 

geëvalueerd die het wil gaan implementeren. Men wil DirectAccess gebruiken om 

het voor de medewerkers die nu nog via een virtual private network-verbinding 

Eisen    
- bijblijven met meest recente technologie 

- voorbereid zijn op latere klantvragen 

- kennis aan klanten overdragen 

 

 
 
 
Voordelen    
-  verbeterde gebruikerservaring 

- handige Windows Taakbalk 

- verbeterde toegang tot informatie 

- DirectAccess gemakkelijk alternatief voor VPN 

- Federated Search verbetert zoekacties 

- BitLocker zorgt voor betere beveiliging van 

gegevens 

- kortere implementatietijd 

- mogelijkheden om third-party kosten te 

verminderen 

 

 

 
 
 
 
“Medewerkers eenvoudig en veilig toegang 

geven tot de informatie die ze nodig hebben, is 

absoluut een van de grootste verdiensten van 

Windows 7.” 

Albert Hooyer, Product Manager, BRAIN FORCE 

 
 



 

 (VPN) het bedrijfsnetwerk opgaan, eenvoudiger te maken. Het bedrijf evalueert 

ook in hoeverre Search Federation de werknemers kan helpen bij het zoeken naar 

informatie op de computers en in de documentbibliotheken van Microsoft Office 

SharePoint® Server 2007. BitLocker To Go™, een functie die BRAIN FORCE 

algemeen beschikbaar wil stellen, wordt door een aantal medewerkers gebruikt 

om de beveiliging op te voeren.  

 

 
VOORDELEN 
 

Al vroeg tijdens de implementatie zag BRAIN FORCE de waarde die de upgrade 

voor het bedrijf kon hebben. Het bedrijf behaalde een kortere implementatietijd 

en verwacht een verbeterde gegevenstoegang en kostenbesparingen.  

  

Kortere implementatietijd 

De implementatie van Windows 7 bij BRAIN FORCE verliep sneller dan elk ander 

besturingssysteem in het verleden. Gedeeltelijk dankzij de al bestaande hoge 

compatibiliteit met Windows Vista kan het bedrijf computers in minder dan 20 

minuten voorbereiden op de implementatie. Vroeger nam dat een uur in beslag. 

 

Verbeterde gebruikerservaring 

Medewerkers die al vanaf het begin met het besturingssysteem werken zijn zeer 

lovend over de intuïtieve, eenvoudig navigeerbare gebruikersinterface. 

“Gebruikers zijn enthousiast over de Windows Taakbalk,” zegt Hooyer. “Het is een 

vertrouwde interface maar met veel verbeteringen zodat gebruikers snel toegang 

hebben tot datgene waaraan ze werken zonder te hoeven raden of het wel het 

juiste is. Daarnaast kunnen ze zelf aangeven waar ze hun programma’s willen 

laten verschijnen.”  

 

Verbeterde toegang tot informatie 

Producten    
- Microsoft Windows 7 

- Microsoft Server-productportfolio 

- Microsoft System Center Configuration Manager 

2007 

- Windows Server 2008 

- BitLocker To Go™ 

- Terminal Services™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windows 7® 

Sneller en betrouwbaarder: Windows 7 helpt uw 

bedrijf informatietechnologie te gebruiken 

waardoor u een voorsprong neemt op uw 

concurrenten. Uw medewerkers worden 

productiever. U kunt uw mobiele medewerkers 

betere ondersteuning bieden en een grotere 

toegang geven tot gedeelde gegevens en 

samenwerkingstools. Uw ICT-medewerkers 

kunnen beschikken over betere tools en 

technologieën voor het vergroten van de ICT-

veiligheid, gegevensbescherming en een meer 

efficiënte implementatie en beheer. 

Voor mobiele medewerkers was snelle toegang tot gegevens op het 

bedrijfsnetwerk een uitdaging, temeer omdat daarvoor een VPN-verbinding 

moest worden opgezet. Medewerkers die onderweg zijn en geen verbinding 

konden maken, moesten in zo’n geval iemand op kantoor bellen om de 

benodigde gegevens per e-mail te sturen, een nogal tijdrovend proces. De 



 

Meer informatie lopende implementatie van DirectAccess in Windows 7 zorgt dat medewerkers 

zich voortaan bij het bedrijfsnetwerk kunnen aanmelden zónder eerst een VPN-

verbinding tot stand te brengen. “Medewerkers eenvoudig, veilig en zonder veel 

gedoe toegang geven tot de informatie die ze nodig hebben, is beslist een van de 

grootste voordelen van Windows 7,” aldus Hoyer. 

  

Mogelijkheden om third-party kosten te verminderen 

Met DirectAccess krijgt BRAIN FORCE de mogelijkheid licentiekosten voor externe 

VPN-oplossingen te verlagen. “We geven veel geld uit aan onze huidige VPN-

oplossing,” zegt Hooyer. “Met DirectAccess zijn we in staat die kosten te 

elimineren en jaarlijks € 16.000 te besparen.”  

 

 

 

www.microsoft.nl 

 
www.brainforce.com 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
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