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Robbert van Hagen 

 



ICT wordt steeds  
complexer  

Onze visie 



Hoe Detron u helpt – ons werkdomein 



Hoe Detron u helpt – onze dienstverlening 



Wat we in de wereld om ons heen zien gebeuren 

1. Mobiel het centrum van 

communicatie 

2. Continuïteit van informatie 

4. Business aan het stuur 

Trends en 

ontwikkelingen 

3. Het nieuwe samenwerken 



Uitdagingen in middelgrote organisaties rondom ICT 

IT manager Medewerker 

• Complexiteit IT & T 

• Werkdruk door 

schaarse resources 

• Veeleisende 

klantvraag 

Directie 

 

 
• Productiviteit 

medewerkers 

• Security & 

Compliancy 

• Lage TCO 

 

• Anytime, anywhere, 

anything, anyhow 

kunnen werken 

• Vrijheid, 

gebruiksgemak 

• Korte responstijd 

support, updates en 

reparatie 



De ideale werkplek 

Secure Toekomstvaste 

transparante 

oplossing 

• Software & security 

issues remote 

opgelost 

• Realtime updates 

• Encryptie van data 

Altijd 

beschikbaar 

 

 
• Snelle levering en 

(like-for-like) 

vervanging van 

apparatuur inclusief 

restore van settings 

en data 

• Skilled support SPOC 

• Weinig downtime 

• BYOD 

• Integratie IT en 

Telecom 

• Eenvoud, 

voorspelbare kosten 

en besparing 

Optimale 

functionaliteit 

• Altijd de juiste 

applicaties 

beschikbaar 

• Devices altijd 

optimaal ingesteld 

• Toegang tot 

bedrijfsapplicaties en 

data 



• Is een gestandaardiseerde dienst voor het beheer van alle 

gangbare endpoints (smartphones, thin clients, desktops, 

laptops en tablets).  

 

• Omvat alle remote en on-site werkzaamheden, die nodig 

zijn om gebruikers altijd en overal hun endpoints veilig en 

efficiënt te laten gebruiken. 

 

• Biedt zekerheid van beveiliging van data en continuïteit 

voor gebruikers tegen voorspelbare lage kosten. 

 

• Is een managed service. 

Een nieuwe benadering 



Een overview 

Support 

Helpdesk 

Control room 

Tooling 

Software platform 

Beheer 

Software  

platform 

Logistiek 

Fix & Go 

Levering 



Support 

• Monitoring 24/7 

 

• Helpdesk: Office hours/shopping hours/24x7 

 

• Eén centrale ingang voor alle devices & support 

 

• Skilled helpdesk 

 

• Remote overnemen device helpdesk 

 

• Standaard SLA 80%: responstijd < 30 sec 

 

• Oplossend vermogen: 95% binnen SLA tijd 

 

• Online incident en inventory dashboard  

 

• Third party management 

Support 



Logistiek 

Snelle uitgifte van 1 tot > 10.000 end points 

 

Vervangservice 
• Like-for-like inclusief preconfiguratie 

• SWAP service met leentoestel 

• Reparatie  

 

Service levels 
• Next business day 

• Ma-Za 08u00 – 22u00  

• 24/7 

 

Voorraadbeheer 

 

Customized Webshop 
• Company specifiek 

• Desgewenst met iDeal/Afterpay koppeling 

Logistiek 



Tooling op hoofdlijnen 

Operationeel beheer 
• Automatische uitrol en updates software 

• Pushen applicaties, back-ups en imaging 

• CMDB beheer 

Software en Asset Management 
• Software en hardware inventarisatie & 

gebruikersanalyse 

• Locatiebepaling en gebruikersoverzichten 

Security 
• Data encryptie 

• Secure container  

• Malware detectie, preventie ongewenste 

software, remote wipe 

Functionaliteit 
• Alle info en data overal (beveiligd) toegankelijk 

• Public en private App store 

Tooling 

Software platform 



Tooling in detail (1) 

Operations 

management 

Software asset 

Management 
Security Management 

• Patch management 

• SW/HW inventarisatie 

• Software distributie 

• Remote control 

• OS Deployment (90+) 

• Power management 

• Automatiseren via 

workflows 

• 3rd party App patching 

• Inventarisatie 

• Gebruik 

• Catalogus 

• Tagging 

• Contracten 

• Security configuratie 

management 

• Risico analyse 

• Compliance management & 

analyse 

• 3rd party antivirus 

management 

• Anti-malware/antivirus 

• Self quarantaine 

• Firewall 

• PCI compliance management 

• Device control & 

databeveiliging 



Tooling in detail (2) 

Smartphones & Tablets  PC, Laptop, TC, Mac, PoS 

  On & off-network 

Mobile  

Apps 

• Secure container 

• Toegang tot documenten & 

intranet 

• Plaatsbepaling 

• Imaging 

• Restore & backup van 

gebruikersinstellingen en data 

• Remote support 

• App catalogus 

• Rapportage 



Het resultaat 

IT manager Medewerker 

• Focus op strategie 

i.p.v. operatie 

• Toekomstvast en ‘in 

control’ 

• Hogere interne 

tevredenheid 

medewerkers 

 

Directie 

 

 
• Downtime end points 

tot 80% lager  

• 100% secure en 

compliant 

• Kostenreductie en 

voorspelbare kosten 

• 100% up to date 

• Transparant beheer: 

vrijheid, 

gebruiksgemak 

• Eenduidige support, 

korte respons- & 

downtime 



Use cases 

Doelstelling 

• Security / BIWA compliance / Zero footprint op devices 

• Meer functionaliteit op mobiele devices 

• Beheers last beperken 

 

Uitdaging/Aanpak 

• Acceptatie eindgebruikers 

• Intensieve POC en gebruikersbegeleiding bij uitrol 

 

Eindresultaat 

• 800 devices in beheer met in Control (MDM, Container en 

Mobile threat management) 

• Beheer en logistiek volledig uitbesteed 

 

 

 





Use cases 

Doelstelling 

• Digitalisering workforce middels mobile apps 

• Meer controle en regie over devices en kosten 

 

Uitdaging/Aanpak 

• Uitrol van 7000 smartphones in productieomgeving 

• Efficiency in processen en kosten 

• Zeer strak (logistiek) proces 

 

Eindresultaat 

• Applicaties en devices volledig in beheer met In Control 

• Operationele aansturing operators, expense management, 

CMDB beheer en logistiek volledig uitbesteed 

 

 

 





1. Hoge productiviteit 

2. Meer regie en controle 

3. Goede security 

4. Lage kosten 

 

Waarom Detron In Control 
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