“Triple A beschikt over veel
kennis en is erg flexibel en
oplossingsgericht.”
Succesfactoren
- Een succesvolle verhuizing zonder business onderbrekingen
- Volledig werken vanuit de cloud
- De mogelijkheid om meer business te kunnen draaien

Leidsche Verzekeringen
Leidsche verzekeringen is een levensverzekering maatschappij, opgericht in 1994. Het bedrijf is een dochteronderneming
van Reinsurance Group of America Incorporated, een van de grootste herverzekeraars ter wereld op het gebied van levensverzekeringen.

De vraag
Leidsche verzekeringen maakt gebruik van 2 SharePoint portalen, het kantoor portaal en het klanten portaal. Het kantoor portaal
wordt gebruikt als Intranet voor distributie van interne informatie en als het centrale toegangspunt voor haar Remote desktop
omgeving. Het klanten portaal wordt gebruikt als extranet voor toegang tot formulieren, verzekeringsvoorwaarden en gepubliceerde
documenten. Tevens wordt het gebruikt voor distributie van de offerteapplicatie middels de Remote App functionaliteit.
Leidsche verzekeringen is verhuisd van haar kantoor in Barendrecht naar een gunstiger gelegen en representatiever pand in Gouda.
Gelijktijdig met deze verhuizing, wilden zij hun Microsoft server infrastructuur (o.a. Active Directory, SharePoint 2007, Exchange
en Remote Desktop servers) graag onderbrengen in een datacenter van hun core software leverancier. Dit, omdat zij zelf niet
verantwoordelijk willen zijn voor het beheer en hosten van de hardware en software. Daarnaast wilden zij ook graag hun hardware
vervangen vanwege veroudering.
Triple A is gevraagd te helpen bij de verhuizing van de serverinfrastructuur in eigen beheer naar het CSC Cloudcompute platform.
(hyperlink: http://www.csc.com/cloud/offerings/53410/59145-csc_cloudcompute) Tevens heeft Triple A Leidsche verzekeringen
ondersteund bij de verhuizing van haar client infrastructuur (werkstations, printers, scanners), naar de nieuwe locatie. Na de fysieke
verhuizing moesten deze 2 werelden als het ware weer bij elkaar komen.

Uitdagingen
Leidsche verzekeringen vond het een grote uitdaging om te zorgen dat het project dusdanig was uitgedacht en voorbereid, dat de
overgang succesvol zou verlopen zonder business onderbrekingen. Hiernaast was er vanwege de verhuizing een zeer agressieve
deadline.
Verder was de reactie van veel werknemers binnen Leidsche verzekeringen enigszins wantrouwend. Zij hadden de angst dat hun
werk tijdens de overgang wellicht belemmerd zou worden.

Het resultaat
• Verhuizing van de client infrastructuur van
Barendrecht naar Gouda

• Een succesvolle verhuizing zonder business
onderbrekingen

• Migratie van hyper-v virtuele machines in eigen

• Volledig in de cloud werken

beheer naar het CSC cloudcompute platform op
VMWare

• Zelf niet langer verantwoordelijk zijn voor het beheer
van de hardware

• Hardware vervangen vanwege veroudering

• Een betere performance van de systemen

• De mogelijkheid om meer business te kunnen draaien

De reactie van de werknemers binnen Leidsche verzekeringen waren ondanks de uitdagingen, erg positief. Zij zagen vanaf de eerste
dag in dat het naar verwachting werkt en dat de systemen zowel een goede inrichting, als goede performance hebben.
Triple A is volgens Leidsche verzekeringen verder gegaan dan SharePoint alleen.
“De doelen die wij voor ogen hadden, hebben we kunnen realiseren.” aldus Leidsche verzekeringen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze oplossingen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contact gegevens

Triple A

T: 0418-510570

Hogeweg 35

E: sales@triplea.net

5301 LJ Zaltbommel
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