
 

  
IT-provider verlaagt zijn jaarlijkse kosten met 
70.000 Euro door upgrade besturingssysteem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om innovatieve oplossingen naar de klant te kunnen brengen, schakelt Wortell 

altijd zo snel mogelijk over op nieuwe technologieën. Daarom werd, direct nadat 

de bètaversie beschikbaar kwam voor het publiek. begonnen met het upgraden 

van de 105 computers naar Windows® 7. De implementatie zorgde voor een 

hogere graad van beveiliging, een verbeterde toegang tot gegevens, 

productievere gebruikers en een kostenbesparing van € 70.000,=.  

 

 

SITUATIE 
 

Van de ongeveer 105 computers bij Wortell is 85 procent een laptop. In 2007 

ging Wortell over op Windows Vista® en Microsoft Office Professional Plus 2007. 

De serveromgeving bestaat uit 11 fysieke servers die draaien onder Windows 

Server® 2008 R2. 

 

Wortell is een toegewijde early adopter van technologie, en onderkent dat het 

geen innovatieve ICT-oplossingen kan bieden als het niet vooroploopt. “We 

proberen technologie in te passen zodra deze beschikbaar is, niet alleen om de 

technologie te begrijpen met het oog op onze klanten, maar ook omdat we willen 

uitstralen dat technologie onze medewerkers stimuleert,” zegt Danny Burlage, 

oprichter en Chief Technology Officer bij Wortell. 

 

Het bedrijf gelooft in het stimuleren van de medewerkers met behulp van 

technologie en heeft zelfs 40 procent van hen beheerder van de eigen computer 

gemaakt, zodat ze applicaties kunnen installeren als ze dat zelf nodig vinden. 

“Zolang de computers zijn voorzien van onze eigen, veilige base image, die geen 

risico voor het netwerk geeft, kunnen de medewerkers hun eigen computer 

beheren en naar eigen inzicht aanpassen,” verklaart Burlage. “Onze voornaamste 

Organisatie  

Wortell is een Microsoft Gold Certified Partner en 

systeemintegreerder, gespecialiseerd in het leveren 

van oplossingen voor samenwerking, 

infrastructuur encommunicatie aan middelgrote 

bedrijven. Meer dan de helft van de klanten komt 

uit de publieke sector, zoals lokale en regionale 

overheden, zorg en onderwijs. Het bedrijf heeft 

haar hoofdkantoor in Amsterdam en telt 105 

werkplekken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 zorg blijft veiligheid, het beschermen van ons intellectueel eigendom en de 

gegevens van onze klanten, vooral met het oog op verlies of diefstal van laptops 

en mobiele apparaten.” Het bedrijf voert een strikt beleid op het gebied van het 

opslaan van wachtwoorden en gevoelige gegevens op verwijderbare media als 

USB sticks. Er ontbrak evenwel nog een efficiënte en effectieve manier om dat 

beleid op te leggen, terwijl per jaar zo’n 5 procent van de laptops en USB sticks 

werd verloren of gestolen. Alhoewel zich nog nooit beveiligingslekken hebben 

voorgedaan, blijft het bedrijf zoeken naar manieren om het toch al strikte 

beveiligingsbeleid verder te versterken. 

 

 

OPLOSSING 
 

Het downloaden en installeren van de Windows® 7 bèta door een aantal 

medewerkers zodra deze beschikbaar was, is een bewijs van Wortell’s cultuur om 

de werknemers te stimuleren door middel van technologie. De positieve feedback 

van de medewerkers over het besturingssysteem deed Wortell na enkele dagen 

besluiten alle pc’s te upgraden naar Windows 7. 

 

Het bedrijf rolde het besturingssysteem gefaseerd uit. Vervolgens werd de 

compatibiliteit van applicaties getest; daaruit bleek dat er geen problemen waren. 

Cruciale applicaties die werden getest waren onder andere Microsoft Dynamics® 

CRM en Exact Software, de software die wordt gebruikt voor het financieel 

beheer. 

 

In de eerste fase van de test werden de computers van de ICT-afdeling 

geüpgraded. In de daaropvolgende fases volgden de verkoopafdeling en de 

consultants. “De leercurve voor Windows 7 was zo kort en de uitrol was zo 

eenvoudig dat we al snel naar een hogere versnelling konden met uitrollen,” 

vertelt Burlage. 

 

Wortell draait 12 van zijn applicaties, waaronder Exact, op de desktop met behulp 

van Microsoft Application Virtualization (App-V), onderdeel van het Microsoft 

Desktop Optimization Pack voor Software Assurance. Naast het gebruik van 

virtualisatietechnologie voor applicaties, gebruikt Wortell Microsoft Enterprise 

Eisen    
- stimuleren van medewerkers met technologie 

- beschermen van intellectueel eigendom 

- afdwingen van naleven beveiligingsbeleid 

 

 

 
 
 
Voordelen    
- beveiliging is versterkt 

- toegang tot cruciale bedrijfsgegevens is 

verbeterd 

- productiviteit van de gebruikers is toegenomen 

- beheerkosten zijn verlaagd 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Desktop Virtualization (MED-V) voor ontwikkelaars die in een virtuele 

besturingssysteemomgeving moeten werken bij het ontwikkelen en testen van 

oplossingen voor klanten. 

Voor uitgebreidere beveiliging en controle implementeert het bedrijf een aantal 

nieuwe functies in Windows 7, zoals BitLocker To Go™ en AppLocker™. Ter 

ondersteuning van de mobiele medewerkers en om informatie toegankelijk te 

maken, implementeert men DirectAccess en Search Federation. 

 

 

VOORDELEN 
 

Met Windows 7 heeft Wortell de beveiliging versterkt, de toegang tot cruciale 

bedrijfsgegevens verbeterd, de productiviteit van de gebruikers vergroot en de 

beheerkosten verlaagd. 

 

Betere beveiliging 

Met BitLocker To Go blijft de beveiliging niet beperkt tot de harde schijf van de 

computer, maar worden ook externe stations, zoals USB-sticks, aangepakt. 

“BitLocker To Go is een grote aanwinst,” verklaart Burlage. “Het geeft die extra 

beveiligingslaag die we nodig hebben om gegevens op verwijderbare media te 

beschermen.” Bovendien biedt AppLocker de mogelijkheid het downloaden van 

bepaalde software applicaties te blokkeren  “Wij geven onze medewerkers 

aanzienlijke controle over hun computers en AppLocker voorkomt dat non-

compliant applicaties op ons netwerk terechtkomen,” zegt Burlage. 

 

Verbeterde toegang tot informatie 

Voorheen moesten mobiele medewerkers een virtual private network (VPN)-

verbinding opzetten om toegang te kunnen krijgen tot het bedrijfsnetwerk en tot 

Microsoft Dynamics CRM. Met DirectAccess kunnen medewerkers een verbinding 

maken zonder VPN, zodat ze eenvoudiger toegang hebben tot cruciale informatie 

en de meest actuele gegevens. 

 

Productievere medewerkers 

Producten    
- Microsoft Windows 7  

- Microsoft Application Virtualization (App-V) 

- Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 

- BitLocker To Go™ en AppLocker™ 

- DirectAccess en Search Federation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Federated Search stelt medewerkers in staat hun desktop zoekfunctie uit te 

breiden. Wortell gebruikt geen file shares maar slaat in plaats daarvan de 



 

Meer informatie bedrijfsgegevens, inclusief historische gegevens, op het intranet op dat draait 

onder SharePoint® Server. “Door de medewerkers de mogelijkheid te geven vanaf 

de desktop document repositories te doorzoeken, kunnen ze snel informatie 

vinden, inclusief historische gegevens, en die informatie gebruiken bij nieuwe 

projecten,” zegt Burlage.  

 

Lagere pc-beheerkosten 

Wortell heeft de kosten verlaagd door de implementatie te vereenvoudigen en de 

ondersteuning aan de eindgebruiker te verminderen. Op elk van zijn 105 pc’s 

voert Wortell jaarlijks een update uit en daarmee wordt nu per computer 2,5 uur 

bespaard, een totale jaarlijkse bezuiniging van 525 uur. Het bedrijf bespaart ook 

18 uur per week op ondersteuning voor de gebruiker, jaarlijks  936 uur. “Met een 

gemiddelde kostprijs voor interne systeembeheerders van ongeveer 50 euro per 

uur en 1461 bespaarde uren, heeft Wortell door de invoering van Windows 7 

meer dan €70.000 op jaarbasis kunnen besparen,” bevestigt Burlage. 
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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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