
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatie  

De ruim 550 ondernemende professionals die 

ConQuaestor in dienst heeft, worden ingezet bij 

financiële en administratieve projecten en 

bedrijfsprocessen van haar klanten teneinde de 

bedrijfsvoering van deze klanten te verbeteren. 

Daarmee biedt ConQuaestor organisaties 

oplossingen voor strategische en operationele 

vraagstukken. Tot de klantenkring behoren o.a. de 

overheid en de Top 200 van het bedrijfsleven. Wat 

ConQuaestor doet is in drie woorden samen te 

vatten: richten, inrichten en verrichten. Het 

hoofdkantoor van ConQuaestor staat in Utrecht. 

 
 
 
 

"Microsoft was in mijn ogen een arrogante 

organisatie, maar met de juiste contracten is 

het juist een zeer open en transparante 

organisatie, die écht luistert en aan wie je de 

gekste dingen kunt vragen. Ik heb ervaren dat 

Microsoft serieus wil weten wat je bezighoudt, 

ik vind dat heel krachtig." 

Wouter Baaij, manager IT & Facility bij 

ConQuaestor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ConQuestor zocht een geautomatiseerde back-up oplossing om de data van 550 

roaming laptops over het internet naar zich toe te trekken. We hebben gekozen voor 

een oplossing van marktleider Microsoft: Data Protection Manager (DPM) 2010. 

Daardoor én door te vertrouwen op Microsoft Premier Support en ICT partner 

inovativ hebben we de integrale mogelijkheden van DPM en het Windows platform 

optimaal weten te benutten. De ROI van onze client back-up is daardoor 

toegenomen van 0 naar 200. Een resultaat om trots op te zijn." 

 

 

SITUATIE 
 

Aan het woord is Wouter Baaij, manager IT & Facility bij ConQuaestor: “Bijna alle 550 

professionals, die ConQuaestor in dienst heeft, werken met een laptop, waarop zij 

informatie bewaren. Omdat het hier bedrijfskritische informatie betreft, is een gede-

gen back-up beleid noodzakelijk. Tot voor kort maakten veel van onze medewerkers 

incidenteel wel back-up´s, bijvoorbeeld op een USB-stick, op een thuis-pc of op een 

losse harddisk, maar hoe goed bedoeld ook: als ConQuaestor hadden we er geen grip 

op. Er zat geen structuur in en de handgemaakte back-up’s waren snel verouderd.  

 

Mede omdat veel van onze medewerkers hooguit één keer per half jaar op ons 

hoofdkantoor komen, konden we met een traditionele back-up oplossing weinig 

aanvangen. We zochten een oplossing die op een intelligente manier en geheel 

automatisch van al onze laptops incrementele back-up’s maakt en deze opslaat op 

een centrale server.” 

 

Een eerste poging die werd ondernomen was gebaseerd op ComVault. Wouter Baaij: 

“Die poging strandde al vrij snel en wel om een aantal redenen. Allereerst moesten de 

gebruikers zélf op een knopje klikken om het back-up proces te starten. Bovendien 

ConQuaestor maakt van 550 laptops  
back-up's op afstand voor een fractie  
van de begrote kosten 
 



 

 konden zij niet zien of de back-up al gereed was en vooral als je bijvoorbeeld net in 

een vliegtuig wilt stappen is dat lastig.” 

 

Een nog groter bezwaar van de ComVault oplossing was het vollopen van de kostbare 

opslagruimte op de server en SAN. Wouter Baaij: “In totaal hadden we voor de back-

up storage 100 vaste schijven beschikbaar: 50 op onze hoofdlocatie en 50 op een 

schaduwlocatie. Door RAID-configuratie blijven er van die 50 netto 30 over. Het 

grootste deel daarvan had ComVault nodig om daarop snapshots van de e-mail 

omgevingen van onze medewerkers op te slaan. Dat werden zóveel snapshots, dat er 

al heel snel geen ruimte meer was, noch voor de snapshots noch voor onze 

productiedatabase.” 

 

Voor de 'gewone' data had ConQuaestor – zoals zoveel organisaties – een HOME-

directoy in gebruik. Wouter Baaij: "Ben je met je laptop onderweg, dan bewaar je alles 

in die HOME-directory met zijn eigen drive-letter. Zodra je ergens een 

netwerkaansluiting aantreft, koppel je je laptop aan en geef je opdracht om je HOME 

directory te synchroniseren met de bedrijfsserver. Nadeel daarvan is, dat je er veel 

handelingen voor moet verrichten. Gebruikers hebben doorgaans weinig zin in dat 

technische 'geknutsel', die willen gewoon hun werk doen. Daarom zochten we een 

oplossing die andersom werkt: vanuit het ConQuaestor domein data uit de clients 

naar het domein toe trekken over het internet." 

 

 

OPLOSSING  
 

Wouter Baaij wendde zich tot de SDM (Service Delivery Manager), zijn aanspreekpunt 

bij Microsoft Premier Support: “Microsoft roept altijd ‘meld je ICT problemen aan ons’ 

dus dat heb ik gedaan. Immers, ‘nee’ had ik al, ‘ja’ kon ik krijgen. De SDM adviseerde 

een oriënterend gesprek met hem en een Microsoft consultant. Nadat ik samen met 

de partner (die onze back-up omgeving had ingericht) en de SDM van Premier 

Support had overlegd, keek ik op een heel andere manier tegen ons probleem aan. 

De Microsoft consultant had heel duidelijk laten zien, hoe we onze back-up’s beter en 

slimmer konden opzetten en tegelijkertijd ook nog meer rendement uit de netwerk-

omgeving konden halen. Wat me van deze oplossing vooral verbaasde was dat je met 

de Microsoft tooling simpele SATA-disks kunt gebruiken voor storage. Voor de markt 

Eisen    
- centrale en gebruiksvriendelijke back-up 

oplossing voor 550 laptops  

- disk naar disk back-up van volledige omgeving 

- lagere kosten voor storage hardware 

- back-up van alle IT “in control” 

 
 
 
Voordelen    
- gebruiksvriendelijkheid flink verbeterd 

- zeer gunstige ROI  

- mailboxen zijn “oneindig” 

- 50% ruimtebesparing op SAN 

- geen bedrijfskritische PST-bestanden op laptops 

- storage is veel efficienter en goedkoper (SATA disks)  

- hardwareinvestering overbodig, besparing 

€ 100.000,= 

- meer rendement van bestaande architectuur 

 

 
 
 
 
“We wilden een back-up oplossing waarvoor 

de gebruiker geen opdracht hoeft te geven, 

een oplossing die geheel automatisch werkt: 

vanuit je domein data uit de clients naar je toe 

trekken over het internet.” 

Wouter Baaij, manager IT & Facility bij 

ConQuaestor 

 
 



 

 moet dat schokkend zijn: was mijn ervaring dat je voor back-up oplossingen van 

andere softwarehuizen steeds meer schijven moest inzetten, zonder dat daarmee de 

betrouwbaarheid toenam. Nu leerde ik dat je met de middelen van Microsoft een veel 

hogere graad van back-up zekerheid kunt bereiken met minder hardware." 

 

De oplossing die Premier Support ConQuaestor aan de hand deed is Exchange Server 

2010 in combinatie met Data Protection Manager (DPM) 2010, dat deel uitmaakt van 

Microsoft System Center familie. DPM regelt de veiligstelling van alle data die in 

Windows werkomgevingen worden opgeslagen, zoals SQL Server, Exchange, Share-

Point, fileservers (wel en niet gevirtualiseerd) en ook Windows desktops en laptops. 

Een nieuwe eigenschap in versie 2010 is de mogelijkheid om ook 'roaming laptops' 

centraal te beheren en dat is precies waar ConQuaestor behoefte aan heeft. De data 

die op een laptop opgeslagen ligt is daardoor beschermd, ongeacht of de laptop met 

het netwerk verbonden is of op 10km hoogte in een vliegtuig wordt gebruikt.  

 

Via Premier Support werd Wouter Baaij in contact gebracht met inovativ, een 

Microsoft Gold Certified Partner, die net bezig was met het TAP-programma voor 

DPM en met haar specialisten diepgaande kennis heeft van DPM en System Center. 

Wouter Baaij: "Als je een buitengewone casus te bieden hebt – en dat hebben we met 

550 roaming users – dan kun je aan een TAP-programma meedoen. In de hele wereld 

waren er eind vorig jaar maar vier bedrijven die op deze schaal met het nieuwe DPM 

product aan de slag gingen. Inmiddels zijn we negen maanden verder en hebben we 

een zeer goed resultaat geboekt, waar niet alleen wij, maar ook de specialisten van 

inovativ, de SDM en de Microsoft consultant heel trots op zijn." 

 

 

VOORDELEN 
 

De 550 laptops van Conquaestor worden op een zeer gebruiksvriendelijke manier ge-

backup't. Wouter Baaij: "De gebruiker hoeft daar niets voor te doen, alles gaat auto-

matisch. Hij of zij kan ook zelf data terugzetten van de back-up naar de laptop. Ik ben 

er ontzettend blij mee, want als IT-afdeling hebben we met DPM 2010 geen omkijken 

naar het back-up proces. Mooi is ook dat we onze servers nu veel beter benutten. Van 

de 100 vaste schijven zijn er nu grofweg 30 direct voor productie beschikbaar. Boven-

dien hoeven dat geen dure SAS-disks te zijn, we draaien nu op goedkope SATA disks." 

Producten    
Microsoft Premier Support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Was mijn ervaring dat je voor back-up 

oplossingen van andere softwarehuizen steeds 

meer schijven moest inzetten, zonder dat 

daarmee de betrouwbaarheid toenam, nu 

leerde ik dat je met de middelen van Microsoft 

een veel hogere graad van back-up zekerheid 

kunt bereiken met minder hardware." 

Wouter Baaij, manager IT & Facility bij 

ConQuaestor 



 

Meer informatie ConQuaestor stapt af van het fenomeen HOME-directory. Wouter Baaij: "Die hadden 

we in gebruik om back-up redenen, maar we faseren hem nu uit. Onze gebruikers 

bewaren voortaan alles lokaal, gewoon in de map Mijn Documenten. Zodra ze ergens 

een netwerkaansluiting hebben, worden er automatisch back-up's gemaakt. Meerdere 

back-up's zelfs, zodat er ook van oudere documenten versies blijven bestaan. Met de 

HOME directory kon dat allemaal niet, de nieuwe oplossing werkt veel handiger. We 

hoeven onze gebruikers niet meer lastig te vallen met aparte drive-letters en 

ingewikkeld sync-geknutsel." 

 

Ook e-mail wordt nu goed en veilig opgeslagen. Wouter Baaij: "Veel van onze 

gebruikers hebben echt héle grote mailboxen. Exchange Server 2007 kent echter een 

grens van 1 GB, waardoor alleen de IN-box op de server stond, de rest stond lokaal in 

een PST-bestand, dat niet meedraaide in de back-up's, dus Verzonden items, Agenda, 

Contactpersonen etc. Wordt je laptop gestolen, dan zit je meteen zonder data. 

Daarom adviseerde de SDM van Premier Support tegelijk met de implementatie van 

DPM 2010 ook een overstap naar Exchange Server 2010. Die nieuwe versie staat 

namelijk oneindig grote mailboxen toe plús het gebruik van SATA-disks. Er is geen 

grens meer, dus nu staat álle Outlook-data van onze medewerkers centraal én goed 

beveiligd op onze server. Op de laptops staat slechts een OST-bestand voor de 

tijdelijke off-line folder, maar als die kwijtraakt is dat niet erg. 

 

Zelfs van vier jaar terug kunnen onze medewerkers hun mail vanaf de server 

teruglezen. Snapshots staan niet meer in een SAN-volume, maar apart op een Filer 

met SATA-disks. Hierdoor is 50% ruimtebesparing op SAN gerealiseerd." 

 

Ook alle data die in de SharePoint omgeving wordt gebruikt en gedeeld door de 

medewerkers, staat centraal op servers. Wouter Baaij: "Het enige wat er nog aan data 

op de laptops staat, is de map Mijn Documenten en die draait mee in de back-up's 

van DPM 2010." Overigens wordt niet álles geback-up't. Wouter Baaij: "We hebben 

DPM zó ingesteld, dat grote AVI- en MP3-bestanden niet worden geback-up't, maar 

je zou er voor kunnen kiezen om ook die in het proces mee te nemen." 

 

Windows 7 en Windows Server 2008 als randvoorwaarde 

Wouter Baaij: "Voordat we met de DPM-operatie begonnen hadden we ons IT-

landschap al op Windows Server 2008 draaien. De meeste clients draaiden echter nog 
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 op Windows XP, maar dat is zó achterhaald en zó oud, dat we bedrijfsbreed op 

Windows 7 zijn overgestapt. Dat werkt zoveel handiger. Neem Direct Access: we zijn 

nu met een project bezig om dit uit te rollen, dat biedt ons zoveel voordelen: 

gebruikers hoeven geen VPN-verbindingen meer te maken, vanuit beheer hoeven wij 

geen VPN-verbindingen te onderhouden, een internetaansluiting is al voldoende om 

geheel automatisch een beveiligde verbinding tussen client en server tot stand te 

brengen. En ook hier zie je de verregaande integratie tussen de diverse Microsoft 

oplossingen: DPM 2010 ondersteunt client back-up's ook via Direct Access. Ik vind 

Windows 7 dan ook een topproduct. Als we de overstap nu niet gemaakt hadden, dan 

had het later alsnog gemoeten met alle extra kosten van dien." 

 

“Het mooiste vind ik wel, dat je helemaal niks 

merkt, als er een back-up wordt gemaakt. Je 

kunt gewoon doorwerken, merkt geen verschil 

in datasnelheid, zelfs niet bij een 

middelmatige internetverbinding.” 

Wouter Baaij, manager IT & Facility bij 

ConQuaestor 

 
 

Met ondersteuning van partner en Premier Support direct in productie 

Steunt ConQuaestor bij grote IT-beslissingen op het management en de business, 

voor uitrol en ondersteuning verlaat Wouter Baaij zich op partner inovativ en 

Microsoft Premier Support: "We hebben in dit project heel goed samengewerkt met 

Microsoft en inovativ, waarbij inovativ op haar beurt weer contact had met de 

ontwikkelaars van Microsoft. Gezamenlijk hebben we de keuze gemaakt, om DPM al 

in het TAP-programma meteen in onze productie-omgeving te laten draaien, evenals 

Exchange Server 2010. Dat is heel bijzonder, want TAP houdt onder meer in dat het 

nog geen definitieve releases zijn, maar door de goede ondersteuning die we 

genoten, van zowel inovativ als Microsoft, hadden we er alle vertrouwen in dat het 

kon." 

 

Wouter Baaij vertelt hoe de back-up procedure is opgezet: "Zodra een client zijn 

laptop inschakelt, zoekt hij op de achtergrond contact met ons domein. Vervolgens 

komt er vanuit het domein een signaal 'schrijf op mij weg'. De gebruiker ziet in de 

rechterhoek een berichtje als 'last sync one hour ago' maar hoeft daar verder niet 

actief mee bezig te zijn. Het mooiste vind ik wel, dat je helemaal niks merkt, als er een 

back-up wordt gemaakt. Je kunt gewoon doorwerken, merkt geen verschil in 

datasnelheid, zelfs niet bij een middelmatige internetverbinding. Moet het schrijf-

proces abrupt worden onderbroken, dan controleert DPM een volgende keer waar de 

verschillen zitten en gaat vanaf dat punt weer verder.  

Raakt een laptop verloren of wordt die gestolen, dan komt de gebruiker bij ons. Maar 

is hij of zij een bestand kwijt, dan kan de gebruiker dat zelf oplossen: rechtsonder in 

beeld klik je op 'View more details' en vervolgens geef je aan dat je een recovery wilt 



 

doen. Je ziet wat er geback-upt is, klikt het aan en haalt het met een paar clicks weer 

terug." 

 

Over de kosten 

ConQuaestor heeft met de implementatie van DPM 2010 en Exchange Server 2010 

forse besparingen geboekt, zowel op software- als hardware-gebied. Wouter Baaij: 

"Meer dan 40% van de storage op RAID disks is overgezet naar goedkopere SATA 

disks. Tegelijkertijd is de beschikbare ruimte op het SAN toegenomen met 50%. 

Hierdoor is een (hardware) investering voorkomen van rond € 100.000,=." 

 

Vergeleken met de mislukte ComVault-exercitie vindt Wouter Baaij de licentiekosten 

van de Microsoft-oplossing verwaarloosbaar: "Door te kiezen voor de marktleider, 

Microsoft, en slim gebruik te maken van de integrale mogelijkheden van het Windows 

platform in het algemeen en DPM 2010 in het bijzonder, hebben we de ROI van onze 

client back-up weten op te schroeven van 0 naar 200. Microsoft DPM 2010 is namelijk 

qua aanschaf spotgoedkoop, je denkt bijna dat het een grap is. Hadden we eerst een 

product van 50.000 euro, Microsoft DPM kost amper 5.000 euro. Dat scheelt een 

factor 10!" 

 

Premier Support  

Wouter Baaij beperkt zich niet tot de prijsstelling: "Ook de service is beter. Stel dat je 

80 uur Premier Support ondersteuning hebt ingekocht. Als je met iets bezig bent, wat 

Microsoft óók interessant vindt, dan speelt dat aantal uren niet meer zo. Als klant ben 

je spekkoper, want er worden meer uren gedraaid, waarvoor je geen rekening ziet. 

'We leren er zelf ook van' krijg je dan te horen. Je wordt niet 'geknipt en geschoren', 

de coulance is groot, net als het vakmanschap. In andere situaties hebben we meege-

maakt, dat IT'ers 180 uur bezig waren zonder met een oplossing te komen. Mensen 

van Microsoft Premier Support losten hetzelfde probleem in amper 10 uur op.  

 

Als klant geeft het een goed gevoel, dat je met een leverancier te maken hebt, die  in-

staat voor zijn producten. Als er iets is, wordt dat opgelost. We hebben één aan-

spreekpunt, de SDM met wie we denk ik ook wel geluk hebben: hij belt vaak, komt 

geregeld langs, er is een goede klik tussen ons. En dat is belangrijk, zeker omdat IT-

omgevingen steeds complexer worden. Iedere partner is steengoed in één of twéé 

pakketten, bijvoorbeeld Exchange en SharePoint, een enkele partner zoals inovativ 



 

   kan de verbinding over álle pakketten heen leggen. Met een Premier Support contract 

leg je die verbinding ook: je krijgt heel veel kennis en informatie en daarmee kom je 

tot bijzondere en unieke oplossingen." 

 
 
  
  
 TOEKOMST 
 
 
 
 
 
 

 

Een lopende migratie bij ConQuaestor betreft de ERP-omgeving. Wouter Baaij: "We 

migreren naar Microsoft Dynamics AX 3.9. Van een eerdere migratie weet ik dat het 

tonnen kost om de BI-rapporten aan de nieuwe versie aan te passen. Dit keer ga ik dat 

anders aanvliegen, ik heb mijn aanspreekpunt, de SDM van Microsoft Premier Support 

gebeld, waarop hij een BI-specialist én een AX-specialist stuurde. Acht uur na 

aankomst hadden ze al 50% van alle rapporten gemapt. De volgende dag hadden ze 

alles gemapt en hadden ze 'en passant' ook nog aangegeven hoe de views het beste 

gemaakt konden worden. Voor 5000 euro was ik klaar en had ik al mijn rapporten 

gemigreerd. In de markt had ik nooit iemand gevonden die dit verbetert. Heel veel 

partijen trekken een soort mist op en maken het moeilijker en duurder dan het is. Met 

de juiste kennis en achtergronden bereik je veel meer en dat is wat Premier Support 

ons biedt." 

"IT-omgevingen worden steeds complexer. 

Menig IT-partner is goed in bijvoorbeeld 

Exchange en SharePoint, maar alleen als je 

álle pakketten kent, kun je de optimale 

integratie bereiken en een verbinding over álle 

pakketten heen leggen. Wij van inovativ doen 

dat samen met Premier Support." 

Alex Smits van Microsoft Gold Certified Partner 

inovativ 
 

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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