
 

  
Multi Instruments verbetert infrastructuur met 
Windows Small Business Server én bespaart op 
licentiekosten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi Instruments wil al haar bedrijfsprocessen continu op een hoog kwaliteit-

sniveau houden. De aanwezige en instabiele Linux server kon dat streven niet 

meer garanderen. Met de investering in Windows Small Business Server 2008 

Premium heeft Multi Instruments een moderne, schaalbare én robuuste 

infrastructuur neergezet, die naadloos aansluit bij de reeds in gebruik zijnde ERP 

software, Microsoft Dynamics NAV. 

 

 

SITUATIE 
 

Tot begin vorig jaar had Multi Instruments voor haar communicatie een web- en 

mailoplossing in gebruik, die bij een externe provider op een Linux server draaide. 

Jack van Dalen, financieel directeur van Multi Instruments: "We hadden steeds 

vaker problemen met het mailverkeer. De Linux server was regelmatig uit de 

lucht, bijlagen waren niet te openen, gebruikers moesten zelf hun mailboxen 

opschonen, anders liep het mailverkeer vast enzovoort."  

 

Weliswaar betaalde Multi Instruments jaarlijks een bescheiden bedrag voor de 

gehoste mailserver, maar dat ‘voordeel’ woog niet op tegen het gemis aan een 

goede communicatie met leveranciers en klanten. Van Dalen: "Het was een soort 

"houtje-touwtje" oplossing die ooit door onze eigen IT-beheerder was bedacht en 

die door de externe provider operationeel werd gehouden. Zekerheid over 

doorontwikkeling of verbetering van deze serverapplicatie hadden we niet.”  

 

Daar kwam nog bij dat de mail- en weboplossing niet gekoppeld kon worden met 

de in gebruik zijnde ERP- applicatie, Microsoft Dynamics NAV. Daarmee verstuurt 

Multi Instruments op jaarbasis circa 800 bestellingen en 1000 offertes. Van Dalen: 

“Ook wat betreft onze order-, voorraad- en serviceadministratie vertrouwen we 

Organisatie  

Multi Instruments is gespecialiseerd in meet– en 

regeltechniek, industriële instrumentatie en 

analyse. Het bedrijf opereert onder meer in de 

wereld van de emissiehandel, ofwel de uitstoot van 

schadelijke gassen. Vaak maken industrieën een 

investeringsafweging om bijvoorbeeld ofwel te 

investeren in schonere technologie ofwel 

emissierechten bij te kopen. Het is de taak van 

Multi Instruments om daarvoor procesmetingen 

(o.a. CO2 en Nox) uit te voeren en te rapporteren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 volledig op Microsoft Dynamics NAV. Het werd van steeds groter belang dat onze 

mail- en webomgeving hierbij aansloot, iets wat met de Linux-oplossing echter 

onmogelijk was.”   

Multi Instruments besefte dat het tijd was voor een meer gestructureerde en 

geïntegreerde oplossing, een die meer op de toekomst was gericht. 

 

 
OPLOSSING   

 

Om de nieuwe infrastructuur vorm te geven wendde Multi Instruments zich begin 

vorig jaar tot Microsoft Certified Partner Tredion Automatisering. Tredion 

directeur Jan van Wijgerden: "Multi Instruments wilde een server, die het bedrijf 

zelf in beheer kon houden en die van alles moest kunnen. Allereerst moest hij 

dienen als fileserver, hij moest alle moderne communicatievoorzieningen bieden, 

volledige integratie van mail, contacten, agenda en (laptop)mobiliteit en dat alles 

moest naadloos aansluiten bij Microsoft Dynamics  NAV. Als je zoveel 

functionaliteit wilt, kom je al snel uit bij Microsoft Windows Small Business Server 

2008 Premium.”  Windows Small Business Server 2008 is een suite van 

seerverpakketten, waaronder de nieuwste versies van Windows Server, Exchange 

Server en SQL Server. 

 

Multi Instruments kon zich direct vinden in deze oplossing op basis van Microsoft 

technologie. Dat had mede te maken met de goede ervaringen met Microsoft 

Dynamics NAV. De implementatie van dit ERP-pakket was zeer voorspoedig 

verlopen en de medewerkers zijn zeer tevreden over het product. Jack Van Dalen: 

“Om Dynamics NAV zodanig in te richten dat het bij onze manier van werken 

paste, vonden key-user besprekingen plaats, hebben we testen uitgevoerd en 

hebben we tussentijds aanpassingen aangebracht. Al na amper 2,5 maand hadden 

we Dynamics NAV volledig naar onze wens en tevredenheid in gebruik!"  

 

Er was echter nog wel een hobbel te nemen. De server waarop Dynamics NAV 

draaide was nog vrij jong, maar qua specificaties niet in staat om de nieuwe ICT-

wensen van het bedrijf te ondersteunen. Van Dalen: "De server was slechts 3 jaar 

oud, maar upgraden of ombouwen gaf teveel technische problemen. Voorop 

staat dat we gas willen blijven geven op het professionaliseren van onze 

Eisen    
• stabiele, schaalbare bedrijfsserver 

• moderne communicatievoorzieningen 

• integratie 

 

 

 
 
 
Voordelen    
• complete oplossing  

• gemakkelijk te beheren 

• optimale ondersteuning voor beheer van 

klantcontacten 

• prijsgunstig, mede door aanwezigheid van SQL 

Server 

• Exchange Server biedt als standaardonderdeel 

professionele communicatiemogelijkheden 

• uitbreidbaar tot 75 gebruikers 

 

 

 

 

 

"Met de investering in Small Business Server 

halen bedrijven met 5 tot 70 medewerkers, 

waar ook Multi Instruments toe behoort, heel 

veel functionaliteit en stabiliteit in huis tegen 

een lage prijs."  

Jan van Wijgerden, Tredion automatisering  

 
 



 

 bedrijfsprocessen, dus kwam er een nieuwe server.” 

Windows Small Business Server bleek een goede keuze. Jan van Wijgerden: "Met 

de investering in Small Business Server 2008 heeft Multi Instruments meer 

functionaliteit en stabiliteit in huis gehaald.”      

 

 

VOORDELEN  
 

Een van die functionaliteiten is Exchange Server, een standaardonderdeel van 

Windows Small Business Server. Van Dalen: “In vergelijking met de oude 

Linuxoplossing hebben we met Exchange Server een betrouwbare, schaalbare en 

beheerbare oplossing voor communicatie. Zowel extern als intern, want tegen 

lage exploitatiekosten wisselen we nu 24 uur per dag berichten en bestanden uit. 

Zo’n dertig gebruikers, van wie tien in de buitendienst, maken gebruik van het 

nieuwe platform.” Over de schaalbaarheid van Windows Small Business Server 

zegt Jan van Wijgerden: "Deze oplossing biedt ruimte om door te groeien naar 75 

gebruikers".  

 

Een ander voordeel is het licentievoordeel. Multi Instruments beschikte reeds over 

een Microsoft SQL Server licentie, onder andere voor de salarisadministratie en 

het Exact boekhoudpakket. Omdat SQL Server een standaardonderdeel is van 

Windows Small Business Server 2008 Premium, kon deze licentie vervallen, wat de 

TCO gunstig beïnvloedt.  

 

Overigens is het Exact-pakket niet meer in gebruik. Van Dalen: “Begin dit 

(boek)jaar draaien we qua ERP volledig op Microsoft Dynamics NAV. Exact 

gebruiken we alleen nog voor het raadplegen van de administratie van 

voorgaande boekjaren." 

 

De integratie van Dynamics NAV met de communicatievoorzieningen is 

gerealiseerd via Microsoft Outlook. Van Dalen: "De koppeling met Outlook biedt 

enorm veel mogelijkheden. Onze medewerkers kunnen bijvoorbeeld een 

mailingcampagne aansturen en deze sturen naar de relaties van wie de gegevens 

in Dynamics staan. Ook kunnen ze taken en notities vastleggen bij deze 

klantgegevens. Alle offertes worden nu via e-mail verstuurd!"   

Producten    
Microsoft Windows Small Business Server 2008 

Premium 

 

Microsoft Dynamics NAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Onze Linux mailserver zorgde geregeld voor 

problemen met het e-mailverkeer: bijlagen in 

het mailverkeer waren niet te openen of te 

lezen en gebruikers moesten zelf de mailbox 

opschonen, wilde het mailverkeer niet 

vastlopen." 

Jack van Dalen - financieel directeur Multi 

Instruments 

 



 

TOEKOMST Meer informatie 

  

Multi Instruments heeft met een relatief kleine investering het gehele 

mobiliteitsvraagstuk opgelost en een zeer complete en robuuste infrastructuur 

gerealiseerd, die gereed is voor de toekomst. 

 

 

- Microsoft  

 www.microsoft.nl/windowsserver2008 

 
- www.multi-instruments.nl  

- www.tredion.nl 

 
 
 
 
 
 
 

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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