
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie  

Getronics, gevestigd in Zoetermeer, Nederland, is 

een vooraanstaande leverancier van oplossingen 

op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie. Het bedrijf telt 14.000 

medewerkers in 18 landen en de jaaromzet in 

2009 bedroeg € 2,2 miljard. Getronics, dat is 

gespecialiseerd in diensten op het gebied van 

werkplekbeheer, datacentra, hosting en ICT-

consulting, helpt grote bedrijven, en dan met name 

organisaties in de financiële dienstverlening, 

detailhandel, productie en overheid, beter gebruik 

te maken van informatiesystemen om 

productiever, veiliger en competitiever te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getronics™, dat zich wereldwijd richt op werkplekbeheer, wilde niet alleen 

voorbereid zijn op de uitrol van Windows® bij haar klanten, maar wilde ook 

profiteren van de nieuwe functies in die software om de 14.000 eigen computers 

te beheren en beveiligen. Met de uitrol van Windows 7 verwacht Getronics de 

totale kosten voor desktopondersteuning te verminderen en jaarlijks zo’n 2500 

uur te besparen bij de implementatie van besturingssystemen. Nieuwe functies 

in Windows 7 op het gebied van beveiliging en beheer zullen Getronics helpen 

de desktopbeveiliging te verbeteren en de uitval te verminderen. Verbeterde 

functionaliteit zal een aanzienlijke versterking van de gebruikersproductiviteit te 

zien geven zodra de uitrol van Windows 7 zal zijn voltooid. Getronics verwacht 

ook nieuwe inkomsten te kunnen genereren uit klantondersteuning bij 

implementaties. 

 

 

SITUATIE 
 

Getronics, een vertrouwde Microsoft® Gold Certified Partner, implementeert 

nieuwe Microsoft-software eerst intern zodat een uitrol bij de klant beter 

ondersteund kan worden. “Juist omdat wij alle Microsoft-oplossingen eerst intern 

installeren, zijn we zo goed in wat we doen. Wij zijn onze eigen beste praktijk”, 

zegt Lee Nicholls, Directeur van Global Solutions bij Getronics. 

 

Toen Microsoft het Windows® 7-besturingssysteem aankondigde, was Getronics 

een van de eerste organisaties die de bètaversie ging testen. Getronics wilde 

voorbereid zijn om haar klanten te adviseren over de voordelen van het 

besturingssysteem, het wilde besparen op de eigen processen en klantvoordeel 

behalen in het kader van Future-Ready WorkspaceTM, de eigen 

werkbeheeroplossing. Het is de taak van Nicholls om na te gaan hoe Getronics de 

Getronics stapt over op Windows 7®: 
kostenreductie, veiliger en productiever 



 

 laatste Microsoft-programma’s intern kan gebruiken, en op basis van die kennis 

vast te stellen hoe die programma’s ook door de klant kunnen worden gebruikt. 

“Als wereldwijde organisatie met 14.000 desktops en notebooks zijn we bijzonder 

geïnteresseerd in elke besparing die we kunnen behalen, zowel wat betreft een 

effectiever gebruik van desktops als het beheer ervan,” zegt Nicholls. 

 

Als onderdeel van de bedrijfsbrede implementatie van het Windows Vista® 

besturingssysteem, ontwikkelde Getronics toonaangevende tools om de uitrol van 

desktopsoftware te versnellen, maar er bleef ruimte voor verbetering. De eigen 

ICT-afdeling vervangt jaarlijks een derde van de desktophardware, dit betekent 

dat het jaarlijks ongeveer 5000 clientcomputers installeert. Getronics ontwikkelde 

een desktopmigratie-service, Rapid Deployment eXperience (RDX), die is 

gebaseerd op de Microsoft Deployment Toolkit. RDX automatiseert grotendeels 

de implementatie van een desktopcomputer naar het laatste Windows-

besturingssysteem zonder de gegevens en structuur van het apparaat aan te 

tasten. Met RDX zijn er minder technici en projectmanagers nodig en kunnen de 

totale implementatiekosten worden verlaagd. 

 

Door RDX intern te gebruiken, wist Getronics per machine het handmatige deel 

van de implementatie tot 10 minuten terug te dringen. Toch kostte een eerste 

installatie en een tweejarige herinstallatie de ICT-afdeling jaarlijks nog vele 

duizenden uren. “De uitrol van besturingssystemen is nog steeds een uitdaging 

voor de meeste van onze klanten,” verklaart Harald den Houter, Principal 

Technical Consultant bij Getronics. “Wij moeten op basis van één enkele image 

van het besturingssysteem aan iedere locatie rollen en functies toewijzen. 

Complex en eentonig werk. Onze implementatiepropositie (RDX) helpt hierbij.” 

 

Naast het stroomlijnen van desktopimplementaties wilde Getronics weten hoe 

Windows 7 het computergebruik voor haar medewerkers zou kunnen 

vereenvoudigen, medewerkers die altijd tijd tekort komen en die weinig geduld 

hebben met computers die iets anders lijken te willen doen. Gebruikers klaagden 

over de moeizame verbinding met het bedrijfsnetwerk vanuit huis, de navigatie 

door talloze opdringerige veiligheidsmaatregelen en het opzoeken van 

elektronische gegevens. “Het vinden van informatie is voor iedereen in het bedrijf 

lastig omdat de meeste informatie verspreid is over individuele computers en 

Eisen    
- besparing op uitrol en beheer 

- stroomlijnen van desktopimplementaties 

- soepeler verbinding voor mobiele gebruikers 

- efficiëntere werkomgeving voor eindgebruikers 

- naleving beveiligingsmaatregelen 

 

 
 
 
Voordelen    
- lagere ondersteuningskosten 

- jaarlijkse besparing van 2500 uur op de 

desktopimplementatie 

- betere beveiliging en beheer 

- productiviteitsverbeteringen 

- nieuwe bedrijfsmogelijkheden 

 

 
 
 
 
 
 
 
“We zijn erg onder de indruk van de 

besparingen in productiviteit en beheer die we 

realiseren met Windows 7. We zullen deze 

besparingen ook realiseren bij onze klanten.” 

Coen Olde Olthof, Vice President van Marketing 

and Alliances, Portfolio and Strategy, Getronics 

 
 



 

 tientallen Microsoft Office SharePoint® Server-sites,” zegt Nicholls. “Dit leidde tot 

de neiging om zo min mogelijk informatie op SharePoint sites te zetten omdat 

men niet zeker wist of het wel weer teruggevonden kon worden.” 

 

De functie User Account Control in Windows Vista was effectief in het beheren 

van gebruikersrechten en verhogingen, maar de functie was nogal “aanwezig”, 

zegt den Houter, en dat verontrustte de gebruikers. “Als ICT-bedrijf hebben we 

een groot aantal gebruikers met lokale beheerrechten,” zegt hij. “User Account 

Control vroeg nogal vaak om toestemming, zelfs bij het starten van applicaties 

waarvoor men al gemachtigd was, en dit ging de gebruiker tegenstaan.” 

Gebruikers schakelden vervolgens User Account Control uit maar daardoor 

verdwenen ook de beveiligingsmaatregelen. 

 

 

OPLOSSING 
 

Getronics hoorde van Microsoft dat Windows 7 veel van deze problemen zou 

aanpakken en nieuwe functionaliteit zou bieden om de gebruikersproductiviteit 

te stimuleren en de beveiliging te vergroten. In 2008 tekende Getronics in op het 

Windows 7 Technology Adoption Program en implementeerde de Windows 7 

bèta op meer dan 350 productiecomputers op de ICT- en consultancy-afdelingen. 

Getronics wil uiteindelijk alle 14.000 computers van Windows 7 voorzien zodra de 

hardware is vervangen. Omdat Getronics bij de implementatie van Windows Vista 

al een applicatie compatibiliteitstest had uitgevoerd, was er slechts een minimale 

testperiode noodzakelijk bij de overstap naar Windows 7. 

 

“We waren heel verbaasd over de stabiliteit van de bètacode en merkten ook dat 

de hardware waarop Windows Vista had gedraaid, Windows 7 sneller liet draaien,” 

zegt den Houter. 

 

Nieuwe functies versterken migratie en beveiliging 

Getronics maakt gebruik van een aantal Windows 7-functies om de implemen-

tatietijd van desktops terug te brengen. “We zijn echt een fan van de hardlink 

migratiefunctie in de User State Migration Tool waarbij de gegevens op de 

computer blijven opgeslagen terwijl het besturingssysteem wordt gewist en 

Producten    
- Windows 7 

- Microsoft Office  

- Microsoft Office SharePoint Server  

- Microsoft Desktop Optimization Pack  

- Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 

- Microsoft Asset Inventory Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Als wereldwijde organisatie met 16.000 

desktops en notebooks zijn we bijzonder 

geïnteresseerd in elke besparing die we 

kunnen behalen.” 

Lee Nicholls, Directeur van Global Solutions, 

Getronics 



 

 vervangen door Windows 7,” zegt Kevin Reeuwijk, Principal Technical Consultant 

bij Getronics. “Toen we onze RDX tool gebruikten met Windows XP en Windows 

Vista, moesten we een extra kopie van die gegevens maken en deze naar een 

tijdelijke locatie verplaatsen om vervolgens weer terug te kopiëren. Deze stap 

verlengde de migratie met 15 minuten voor elke gigabyte aan gegevens, met een 

gemiddelde van 2 gigabytes per machine. Met de hardlink migratiefunctie 

kunnen we de gegevens op de machine houden zonder een tijdelijke kopie te 

hoeven maken, een aanzienlijke tijdsbesparing.” 

 

Naast de tijdsbesparing op de migratie is het ook belangrijk dat Windows 7 de 

applicatie-instellingen en gegevens op de computer vastlegt. “De migratiefuncties 

in Windows 7 zijn een aanzienlijke verbetering ten opzichte van Windows Vista,” 

zegt Reeuwijk. “Gebruikers zijn nu geen 40 minuten meer kwijt om uit te zoeken 

waar alles staat bij eerste aanmelding op hun nieuwe besturingssysteem. Alles is 

vertrouwd dus ze kunnen meteen aan de slag.” 

Getronics gebruikt BitLocker To Go™ in Windows 7 Enterprise om de 

gegevensbeveiliging van Windows Vista BitLocker™ Drive Encryption uit te 

breiden naar USB-opslagapparaten en gegevens op mobiele opslagmedia veilig 

te stellen. De BitLocker-functie in Windows 7 is eenvoudiger te activeren. 

Getronics gebruikt ook de AppLocker™-functie om het ICT-beheerders 

makkelijker te maken om aan te geven welke applicaties op welke computers in 

de organisatie mogen draaien. 

 

Op de gebruiker gerichte functies zijn populair 

Medewerkers van Getronics die Windows 7 gebruiken, vonden dat het nieuwe 

besturingssysteem de productiviteit verhoogt. Met de functie Search Federation 

kan iemand direct vanuit Windows Explorer op de eigen computer en op Share-

Point sites van het bedrijf naar informatie zoeken. Met de nieuwe Windows 

SuperBar zijn open applicaties naar eigen inzicht te organiseren en met Jump Lists 

gaat men direct naar recent gebruikte bestanden. Met de functie Thuisgroep kan 

men eenvoudig de printer thuis of mediabestanden benaderen vanaf de com-

puter op het werk zonder dat de beveiliging van bedrijfsgegevens gevaar loopt. 

Getronics waardeert ook de gecombineerde waarde van Windows 7 en Windows 

Server® 2008 R2 voor twee specifieke functies. Werknemers hebben ontdekt dat 

de functie DirectAccess hen simpel en veilig kan verbinden met het bedrijfs-

 

 

 

 
 
“Met Windows 7 hopen we de 

ondersteuningskosten van gebruikers op 

afstand jaarlijks met 2000 uur terug te 

brengen.”  

Kris Bries, Infrastructure Manager, Getronics 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  netwerk als ze onderweg zijn, zonder dat ze handmatig een virtual private 

network (VPN)-verbinding hoeven op te zetten. Dit bespaart tijd en frustratie. Met 

de functie BranchCache™ kunnen werknemers in vestigingen van Getronics met 

trage netwerkverbindingen hun toegang tot veelgebruikte bestanden en 

webpagina's versnellen door die informatie bij eerste gebruik lokaal in cache te 

zetten zodat andere gebruikers op het werk diezelfde informatie sneller lokaal 

kunnen openen. 

 

Microsoft Desktop Optimization Pack™  is aanvulling voor Windows 7 

Om het desktopbeheer te verbeteren, kosten te besparen en applicaties soepeler 

te implementeren wil Getronics gebruik maken van verschillende technologieën in 

het Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) voor Software Assurance. Dit 

pakket complementeert Windows 7 doordat het software levert voor het 

virtualiseren van applicaties, het centraliseren van desktopinventarisatie, het 

beheren van administratieve rechten, het diagnostiseren van desktopproblemen 

en het monitoren van fouten.  

Getronics zal Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) toepassen 

zodat medewerkers hun eigen computer voor het werk kunnen gebruiken. Met 

MED-V kan de ICT-afdeling beheerde virtuele machines creëren binnen één 

enkele clientcomputer. 

Met Microsoft Asset Inventory Service (AIS), een andere Microsoft Desktop 

Optimization Pack-technologie, kan Getronics een standaard applicatieportfolio 

voor alle computers maken en beheren. Met deze standaard kan de ICT-afdeling 

configuraties die afwijken van de standaardbuild eenvoudiger opsporen en 

vervolgens herstellen. Getronics kan de mogelijkheden van AIS ook gebruiken om 

alle 14.000 clients vanaf een centrale console te identificeren om vast te stellen 

welke clients geschikt zijn voor Windows 7 of andere nieuwe software. 

 

 

VOORDELEN 
 

Door alle 14.000 desktops en notebooks te upgraden naar Windows 7, verwacht 

Getronics lagere ondersteuningskosten en lagere kosten voor het implementeren 

van besturingssystemen te realiseren. Getronics gebruikt de beveiligings-

verbeteringen in Windows 7 om de veiligheid van het netwerk te vergroten en 

 

 
 
 
 
 
 
“We waren heel verbaasd over de stabiliteit 

van de bètacode en merkten ook dat de 

hardware waarop Windows Vista draaide, 

Windows 7 sneller liet draaien,” zegt den 

Houter.” 

Harald den Houter, Principal Technical Consultant, 

Getronics 

 
 
 
 
 



 

 non-compliant applicaties te blokkeren zonder de medewerkers te hinderen bij 

hun werk. Hogere prestaties en een rijkere gebruikerservaring zullen de 

productiviteit stimuleren.  

 

Lagere ondersteuningskosten 

Met DirectAccess kan de ICT-afdeling de grote hoeveelheid notebooks beter 

beheren. Voorheen kon dit alleen als de gebruikers op kantoor waren of 

verbonden waren via een VPN-verbinding. Met DirectAccess kunnen zij mobiele 

computers beheren zolang deze via internet verbonden zijn. Hierdoor kan ICT 

regelmatig software-updates distribueren en de instellingen voor 

netwerkverificatie updaten zodat de gebruikers blijven voldoen aan de laatste 

eisen. “Met Windows 7 hopen we de ondersteuningskosten voor gebruikers op 

afstand jaarlijks te verminderen met 2000 uur,” zegt Kris Bries, Infrastructure 

Manager bij Getronics.  

 

Jaarlijkse besparing van 2500 uur op de desktopimplementatie 

Getronics merkte dat de implementatie van Windows 7 tegen de 30 procent 

sneller is dan de implementaties van voorgaande Windows-besturingssystemen. 

“Door snellere migratie van gebruikersgegevens en -instellingen, verwachten we 

30 minuten per desktop te besparen op implementatie,” vertelt Bries. “Samen is 

dat 2500 uur op basis van 5000 implementaties per jaar.” 

 

Betere beveiliging en beheer 

Getronics heeft met Windows 7 ook de beveiliging van desktops en netwerk 

verder aangescherpt. De verbeterde functie User Account Control is flexibeler en 

vraagt niet meer voortdurend om toestemming bij routinetaken. Dit maakt het 

minder waarschijnlijk dat gebruikers de beveiligingsmaatregelen uitschakelen en 

dat komt de veiligheid bij Getronics ten goede. Het kan ook het aantal aanvragen 

bij de helpdesk terugbrengen. 

 

“We gebruiken BitLocker To Go om bedrijfsgegevens te beschermen die, 

bijvoorbeeld via een USB-stick, het netwerk verlaten, en dat gebeurt steeds 

vaker”, volgens den Houter. “Met Group Policy en BitLocker hebben we een 

betere controle over onze desktopconfiguraties waardoor we sneller en beter 

kunnen beslissen over wijzigingen in de beveiliging.” 

 
 
 

“We hebben nu veel beter zicht op gebruikte 

software die niet op het netwerk thuishoort. 

Daardoor kunnen we deze direct verwijderen 

zodat het netwerk veiliger blijft.” 

Kevin Reeuwijk, Principal Technical Consultant, 

Getronics 

 



 

Meer informatie Met de audit-only modus van AppLocker hebben beheerders bij Getronics een 

desktop baseline bedrijfsprofiel gemaakt dat ze vergelijken met de software die 

wordt uitgevoerd op de computers van de gebruikers. “We hebben nu veel beter 

zicht op de software die wordt gebruikt en die niet op het netwerk thuishoort,” 

zegt Reeuwijk. “Daardoor kunnen we deze direct verwijderen zodat het netwerk 

veiliger blijft.” 
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 Verwachte productiviteitsverbeteringen 
 Getronics constateert dat de verbeteringen in gebruikersproductiviteit aanzienlijk 

zouden kunnen zijn als die wordt vermenigvuldigd met 14.000 medewerkers. “We 

zien nu al een grote toename in productiviteit en een betere prestatie door de 

nieuwe gebruikersinterface van Windows 7,” vertelt den Houter. 

De omvangrijkere en gemakkelijkere zoekfunctie in Windows 7 is een van de 

redenen voor deze tijdswinst. “Veel van onze content ligt opgeslagen op Share-

Point sites door het hele bedrijf,” zegt Reeuwijk. “Niet langer hoeven afzonderlijke 

SharePoint sites te worden afgezocht op informatie, met Search Federation in 

Windows 7 kunnen zoekopdrachten nu direct vanuit Windows Explorer worden 

uitgevoerd binnen het hele bedrijf. Dat heeft het gebruik van onze SharePoint 

sites behoorlijk doen toenemen.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Nieuwe bedrijfsmogelijkheden 

Hoewel een aantal van deze besparingen pas gerealiseerd zal zijn als Windows 7 

bedrijfsbreed is uitgerold ziet Getronics nu al - nu pas een deel van de techno-

logische infrastructuur is gerealiseerd - hoe groot de winst in efficiëntie is. “We 

zijn erg onder de indruk van de besparingen in beheer en productie met behulp 

van Windows 7. We zullen deze besparingen aan onze klanten doorgeven bij hun 

implementaties,” zegt Coen Olde Olthof, Vice President of Marketing and 

Alliances, Portfolio and Strategy bij Getronics. “Het is niet niks als we klanten 

kunnen helpen om aanzienlijke besparingen te behalen met één enkel 

softwareprogramma en deze besparingen ook aan hen kunnen laten zien.” 

 

De verkoop van het nieuwe besturingssysteem zal tevens extra omzet genereren 

doordat het Getronics in staat stelt nieuwe en verbeterde oplossingen voor 

beveiliging, enterprise search, implementatie, vestigingen en bedrijfsprocessen 

aan te bieden. 

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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