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Private cloud voor 
Fintage House 

Klantencase IDB4ict

In partnership door IDB4ict ontzorgd
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Peter Bartels: “Fintage House 
bedient als één van de weinige in 
de entertainment industrie secto-
ren zoals TV en film en zorgt dat 
alle partijen die recht hebben op 
een deel van de opbrengsten dit 
ook ontvangen. Daarvoor maakt 
Fintage House de contracten op 
met alle belanghebbenden en 
zorgt dat iedereen de rechten over 
de film, het tv-programma of de 
muziek afdraagt. Met de financiële 
afwikkeling zijn alleen al in Hon-
garije zo’n 1.300 bankrekeningen 
gemoeid.”

Bartels is als extern adviseur 
een aantal jaar geleden door het 
management van Fintage House 
ingehuurd om organisatorische en 
technische verbeteringen in de be-
drijfsvoering te helpen doorvoeren. 
Hij is gevraagd met zijn oog voor 
technologie en samenwerking 
te kijken naar problemen die het 
hoge serviceniveau dat Fintage 
House haar klanten wil bieden in 
gevaar konden brengen. Zijn ken-
nis en ervaring met het opbouwen 
van samenwerkingsverbanden, 
opgedaan met zijn bedrijf Ont-
wikkelen voor andere klanten, zijn 

ook in de opdracht voor Fintage 
House toegepast.

Uitdagingen
Peter Bartels vertelt: “Ik ben bij 
Fintage House begonnen om de 
Verandermanager te ondersteu-
nen. Daarvoor heb ik eerst de 
bedrijfscultuur goed leren ken-
nen. Een vereiste om als extern 
adviseur je adviezen en kennis 
geaccepteerd te krijgen. Het 
stelde me in staat om de zachte 
kant en de praktisch operationele 
kant naar elkaar toe te bewegen. 
Een van de eerste dingen die ik 
waarnam, was de staat van de 
ICT. Veel tijd en energie van de 
systeembeheerders ging naar het 
draaiende houden van de lokale 
omgevingen. Ook nam intern de 
technologievraag alleen maar toe. 
De IT’ers werden overvraagd door 
collega’s die onvoldoende oog 
hadden voor het feit dat een vraag 

om verandering altijd invloed heeft 
op het netwerk.”
 
Fintage House – en daarmee Pe-
ter Bartels - stond op dat moment 
voor een aantal uitdagingen. De 
hardware was ernstig verouderd. 
Het ontbrak aan specialistische 
kennis van technologie en besef 

“Het klinkt zo klassiek. 
Meerdere internationale 
omgevingen migreren naar 
een centrale locatie. Toch is 
de uitvoering van de private 
cloud voor Fintage House 
heel bijzonder en specia-
listisch van aard geweest. 
Zonder IDB4ict was dit 
allemaal niet gelukt. Het 
partnership heeft ons daar 
gebracht,“ zegt Peter Bartels 
van Ont-wikkelen B.V. Een 
gesprek met de betrokken 
specialisten van IDB4ict én 
extern adviseur Peter Bartels 
over partnership, techniek en 
toekomst.

Peter Bartels is extern 
adviseur en eigenaar van 
Ont-wikkelen B.V. In zijn 
‘werkbagage’ zit 25 jaar erva-
ring als technisch specialist 
voor onder andere Oracle, 
technologie-trajecten bij top 
200-bedrijven als KPN, UWV 
en de Belastingdienst als 
extern projectleider en een 
reorganisatietraject bij een 
verzekeringsmaatschappij. 
Bartels focust zich met Ont-
wikkelen op het helpen van 
organisaties om technologie 
in te zetten voor hun busi-
ness. Dit doet Ont-wikkelen 
door partijen in te schakelen 
die aan dat doel ondersteu-
nend zijn.
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van de impact. Management en 
directie wilden het goed geregeld 
hebben.

Peter Bartels: “Ik ben begonnen 
om alles binnen Fintage House in 
kaart te brengen. De migratie- en 
e-mailproblemen zijn door mij 
benoemd, uitgelegd en bespreek-
baar gemaakt. Er is besproken 
waarom iets moest veranderen en 
hoe technologie daarin een rol kon 
spelen. IT staat namelijk al lang 
niet meer los van de business. Op 
een gegeven moment is het ma-
nagement team akkoord gegaan 
om een aanbesteding te doen 
zodat er een beter beeld van het 
kostenplaatje zou ontstaan.”

Peter Bartels stelde vervolgens 
samen met Fintage House een 
eisen- en wensenpakket op. Door 
ervaring uit eerdere trajecten weet 
hij wat er allemaal bij het techno-
logievraagstuk, het inkoopcontract 
en de onderhandeling komt kijken. 
Daardoor is heel uitgebreid om-
schreven wat belangrijk was. Twee 
hoofdpijlers hierin waren: niet 

meer investeren in eigen hardware 
én remote werken voor iedereen 
mogelijk maken. Schaalbaarheid 
en flexibiliteit waren belangrijke 
uitgangspunten. Dit wensen- en 
eisenpakket is als Request For 
Proposal (RFP) neergelegd bij een 
aantal ICT-bedrijven waaronder 
IDB4ict. 

Bartels: “De RFP was heel 
duidelijk gestoeld op het feit dat 
Fintage House op zoek was naar 
partnership, korte lijnen en een 
hoog kennisniveau. Ze wilden niet 
nummer 324 bij een grote partij 
zijn. De meeste grote leveranciers 
zijn namelijk alleen maar flexibel 
binnen de grenzen van hun eigen 
verdienmodel.”

Geboden oplossing
IDB4ict zette voor de beantwoor-
ding van de RFP een project-
team in. Het team bestond uit 
Serge Hofman (Hoofd IDB4ict), 
Frank Luteijn (Sales manager), 
Jan Kamphuis (Senior system 
engineer), Gerben de Leeuw (Se-
nior system engineer) en Pascal 

Koster (Senior system engineer) 
doen grondig vooronderzoek, 
bedenken oplossingen en werken 
alle details uit. Nico Boom, Win-
dows en SharePoint Consultant 
van IDB Groep en Frank Luteijn 
analyseerden de verschillende 
mogelijkheden en beantwoord-
den de RFP met motivatie voor de 
gekozen oplossingen. Nico Boom: 
“Om de bestaande lokale gede-
centraliseerde serveromgeving 
over verschillende vestigingen 
en landen te migreren naar een 
centraal datacenter, was een goed 
doordacht plan nodig. Daarop 
hebben we het voorstel voor een 
private cloud omgeving ingediend. 
Dit sloot aan bij de richting die 
Fintage House op wilde met IT.”

Peter Bartels vult aan: “Het idee 
van de private cloud is bij Fintage 
House langzaam gegroeid. In eer-
ste instantie wilde het bedrijf eigen 
hardware, maar dat is op advies 
losgelaten. Het partnership is 
doorslaggevend geweest. Vertrou-
wen, je woord geven en houden 
zijn heel belangrijke aspecten.”
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Over het voorleggen van het con-
tract aan de directie zegt Bartels: 
“Dat was een spannend moment. 
Ik had een aantal managers uit 
Hongarije, Engeland en Neder-
land betrokken in de transitie 
naar remote werken. De beslis-
sing van de directie was echter 
allesbepalend. De directie vroeg 
het management team naar de 
uitvoerbaarheid en of er voldoen-
de draagvlak was. Vanwege hun 
positieve antwoorden kwam daar-
door ook een ja van de directie.”

Aanpak en uitvoering
Na de opdrachtbevestiging door 
Fintage House werkte het project-
team van IDB4ict de concrete 
invulling en planning uit in een 
migratie- en projectplan. Daarvoor 
bezocht een deel van het team 
alle hoofdlocaties om een indruk 
te krijgen en lokale medewerkers 
een presentatie te geven van de 
oplossing. Hoofd IDB4ict Serge 
Hofman: “Van Hongarije was al 
bekend dat de serverruimte sterk 
verouderd was. Toen Nico Boom 
en ik voor de presentatie in Buda-
pest waren, hebben we die server-
ruimte zo goed als kon bekeken 
en verbeterd.” 

IDB4ict voerde de basisinstallatie 
van de remote desktopomgeving 
uit. Er moest immers overgegaan 
worden van lokale servers naar 
remote servers. De toegang tot 
het netwerk werd omgezet van 
een VPN-IPsec-verbinding (virtual 
private network) naar een remote 
desktop omgeving. Ook werden 
gateways, brokers en session 
hosts gepositioneerd en ingericht. 
Nico Boom: “Al met al was het een 
pittige klus. Het uitdenken van de 
netwerktopologie heeft heel wat 
voeten in aarde gehad. We heb-
ben daar kundige en goede men-
sen voor in huis. Zij hebben meer 
dan kennis en expertise. Ze weten 

Careful What You Wish For

Free State of Jone

The Dressmaker FILM ART MEDIA (Producer)

Snowden

Fintage House - IDB4ict
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hoe en wat er gecommuniceerd 
moet worden met elkaar en met 
de klant. Bijkomende uitdaging 
was dat de oude situatie tijdelijk 
gehandhaafd moest blijven, omdat 
Fintage House niet wilde dat 
medewerkers hinder ondervonden 
van de migratie.”

Een van de spannendste momen-
ten tijdens de uitrol vond plaats in 
Hongarije. Peter Bartels en Serge 
Hofman waren samen in Budapest 
om de bankapplicaties te migreren 
naar de remote desktopomgeving. 
Bartels: “Deze applicaties zijn 
cruciaal voor het werk van de me-
dewerkers in Hongarije. Van tevo-
ren was een inschatting gemaakt 
van alle verschillende encrypties 
die de diverse banken hanteren. 
Tijdens de migratie bleek bij een 
medeweker een variant te staan 
die we nog niet kenden. Op zo’n 

Wautem vel eum iriure dolem vel eumi.

moment hoop je dat het geen 
showstopper zal blijken te zijn. 
Zorgvuldigheid en kalmte zijn dan 
een groot goed.” 

IDB4ict’er Pascal Berendse is 
vanaf de implementatie betrokken 
bij het project. Over de uitein-
delijke livegang van de private 
cloud omgeving vertelt hij: “Ook 
het weekend van de complete 
overgang is er gestructureerd in 
teamverband gewerkt. Samen met 
collega Gerben de Leeuw was ik 
in Leiden. Collega’s Jan Kamphuis 
en Pascal Koster waren in het da-
tacenter en Serge Hofman werkte 
vanaf weer een andere locatie. 
Samen werkten we op zaterdag 
aan alle voorbereidingen. Op zon-
dag hebben we – met voortdurend 
contact via Skype for Business – 
alles gecontroleerd en hebben we 
de overgang stapsgewijs definitief 

Tips
Voor bedrijven die aan het 
nadenken zijn over private 
cloud, hosting of hybride om-
gevingen heeft Serge Hofman 
een aantal tips. “Tip één luidt 
dat niet elk bedrijf gebaat is 
bij de public cloud. Je verliest 
aan flexibiliteit ten opzichte 
van servers in het pand, maar 
wint veel aan schaalbaarheid 
en ontzorging. Wat voor uw 
bedrijf geschikt is? Laat een 
gedegen onderzoek uitvoe-
ren. Tip twee is dat u zich niet 
moet laten verleiden door 
een ogenschijnlijke super-
aanbieding. Trap niet in de 
show van de goochelaar die 
uw aandacht naar zijn ene 
hand trekt, maar houd juist 
die andere hand goed in de 
gaten. Laat hiervoor de total 
cost of ownership (TCO) goed 
doorrekenen. IDB4ict kunt 
u inschakelen om dergelijke 
calculaties te laten maken als 
onderdeel van de advisering.”

Fintage House - IDB4ict
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IDB4ict bepaalt per melding of 
IDB4ict het op moet lossen of dat 
de Service Delivery Manager van 
Fintage House lokaal iets moet 
oppakken. 

Peter Bartels heeft gedurende het 
project de pijlers ‘niet investeren 
in eigenaarschap’ en ‘flexibeler 
werken’ voor Fintage House goed 
bewaakt: “Samen met IDB4ict is 
gebouwd aan een compromis. 
Wat wil je als IT behouden aan 
taken en waarin geef je de rol over 
aan IDB4ict? Fintage House is van 
uitvoering naar regie gegaan. Er is 
een standaard kostenniveau gere-
aliseerd. Het bedrijf heeft de regie 
op de uitvoering en weet waar het 
aan toe is. Ook zijn de grenzen 
van de Service Delivery Manager 
beter afgebakend. Fintage House 
doet het werkplekkenbeheer.”

Bartels over het resultaat: “Het re-
mote werken heeft achteraf gezien 
minder impact gehad op de men-
sen dan vooraf was ingeschat. In 
Hongarije was men al bekend met 
remote werken, omdat er relatief 

gemaakt. Alle puzzelstukjes vielen 
goed op hun plaats.”

Peter Bartels: “De implementatie 
en migratie naar de private cloud 
heeft al met al driekwart jaar 
geduurd. Het is – heel bewust - 
stap voor stap opgepakt. Eerst in 
Leiden, daarna Budapest en als 
laatste in Londen. Applicatiebe-
heer kent Fintage House niet. Het 
was dus een kwestie van pakket-
ten ‘oppakken’ en ergens anders 
‘neerzetten’. Daarna is de leveran-
cier geïnformeerd over de nieuwe 
plek. Gelijktijdig met het private 
cloud project liep ook een traject 
rond telefonie. Fintage House 
koos voor een Duitse oplossing 
van internettelefonie dat effect had 
op het netwerkverkeer. IDB4ict 
heeft in opdracht van Fintage 
House gezorgd voor twee aparte 
virtuele netwerken. Eén met rou-
ters, firewalls en servers voor de 
werkplekken plus een apart virtu-
eel netwerk met routers, firewalls 
en servers voor de telefonie. Dit 
zodat ze elkaar niet kunnen bijten 
in ‘Quality of Service’.”

Resultaat
Sinds de oplevering werkt Fintage 
House in een private cloud om-
geving die door IDB4ict beheerd 
en onderhouden wordt. Ook is er 
helpdeskondersteuning opgezet. 
Alle medewerkers van Fintage 
House kunnen in een speciaal 
voor hen opgezet portaal zelf 
meldingen doen en volgen. 

veel vanuit huis wordt gewerkt. 
Inloggen op een andere omgeving 
was dus al gesneden koek. Elders 
duurde het iets langer. Sommige 
medewerkers moesten ervan 
overtuigd raken dat werkzaamhe-
den ook prima vanuit de remote 
omgeving zijn uit te voeren. Het 
aantal verstoringen en calls is 
enorm naar beneden gebracht, de 
stabiliteit van de omgeving juist 
fors toegenomen.”

Nico Boom hierover: “Actieve 
monitoring van de systemen 
voorkomt dat medewerkers 
verstoringen zelfs merken. Zo 
kwamen we er in het begin - puur 
door actief te monitoren - achter 
dat British Telecom in Engeland 
met het updaten van de routers 
ook een verandering aanbracht in 
het IP-adres. Terwijl dat IP-adres 
wordt aangeroepen voor de inter-
netverbinding. IDB4ict herstelde 
meestal de verbinding al voordat 
medewerkers in Londen er hinder 
van ondervonden. We hebben 
Fintage House daarop geadvi-
seerd het internetabonnement te 
upgraden waarmee wijziging van 
het IP-adres uitgesloten is. Ook 
de firewalls zijn vernieuwd omdat 
de bestaande niet geschikt waren 
voor het doel namelijk optimale 
performance van de nieuwe om-
geving.”

Samenwerking
Over de samenwerking zijn beide 
partijen zeer positief. 

 Southside With You 

The Infiltrator 

Fintage House - IDB4ict
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Over Fintage House
Fintage House bedient als één van de weinige in de entertain-
ment industrie sectoren zoals TV en film omdat deze volledig 
geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Het bedrijf kent acht 
unieke diensten, variërend van oplossingen voor uitvoerende ar-
tiesten en auteurs om hun rechten te maximaliseren tot op maat 
gemaakte service voor de audiovisuele industrie. Het vormen en 
onderhouden van innovatieve en succesvolle samenwerkingsver-
banden met experts uit de industrie om aan de wensen van de 
klant zo goed mogelijk tegemoet te komen, is wat Fintage House 
al bijna 30 jaar het beste doet. Het bedrijf begeleidt klanten bij de 
kansen en valkuilen van het digitale tijdperk vanuit de kernwaar-
den goede service en innovatie.

Peter Bartels: Het is voor zo-
wel Fintage House als IDB4ict 
absoluut een geslaagd project. 
Grootste voorsprong van IDB4ict 
op vergelijkbare dienstverleners 
is dat je als klant toegang hebt 
tot de laag eronder. Toegang tot 
de mensen met specifieke kennis 
en expertise op diverse vlakken 
die daar ook nog graag met je 
over praten en sparren. Wij zijn 
daarmee geholpen om na te den-
ken over de oplossing, door die 
diverse invalshoeken kregen we 
een totaalbeeld. Door samen na te 
denken over kosten- en verdien-
model hebben we als partners een 
evenwicht gevonden in diensten 
en verdiensten. Het door Fintage 
House gezochte partnership is in 
IDB4ict zeker gevonden.”

Over de samenwerking in het veld 
zegt Serge Hofman: “Je hebt een 
gezamenlijk doel. De migratie 
succesvol laten verlopen. Daar-
voor werken wij altijd graag nauw 
samen met de ICT-afdeling. Je 
erkent daarmee elkaars kennis en 
ervaring en het zorgt voor betrok-

kenheid naar de verandering. 
Dat is echt noodzakelijk voor het 
slagen van een project. Veel werk 
wordt in de avond- en nachtelijke 
uren verzet. Dan ligt het netwerk 
stil en kunnen zaken rustig getest 
en doorgevoerd worden. Dat heb-
ben we ook samen met de ICT’ers 
van Fintage House en Peter 
Bartels gedaan. Het is echt een 
gezamenlijk project geweest.” 

Hofmans rol is er nu een van 
adviseren en meedenken vanaf 
de zijlijn. Af en toe schuift hij, als 
het nodig is, bij vergaderingen 
aan. Pascal Berendse heeft vanaf 
de oplevering de rol van klantver-
antwoordelijke. Hij schakelt in die 
functie op verschillende niveaus 
met Fintage House. En koppelt 
bevindingen weer terug binnen 
IDB4ict.

Nico Boom daarover: “Bij IDB4ict 
zijn de lijnen kort en is er respect 
voor elkaars kennis. Dit alles komt 
de performance en slagvaardig-
heid ten goede. Onze kracht ligt 
in het heel snel kunnen door-
voeren van wijzigingen. Op een 
verantwoorde manier. Omdat we 
protocollen hanteren over hoe 
een omgeving moet zijn ingericht. 
Bovendien is er veel kennis aan-
wezig van verschillende omgevin-
gen. Wijzigingen of verbeteringen 
die we voor een bepaald project 
doen worden waar mogelijk ook bij 
andere klanten doorgevoerd.”

Hostingdiensten IDB4ict
Tijdens het migratieproject van 
Fintage House is IDB4ict over-
gegaan naar een datacenter dat 

Fintage House - IDB4ict
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beter aansloot op de eisen van uit-
breiding, bandbreedte en service. 
Dit stelt IDB4ict in staat om groei 
bij zowel bestaande als nieuwe 
hostingklanten aan te kunnen. 

Peter Bartels over hostingdien-
sten: “Veel bedrijven onderschat-
ten het belang van de laag onder 
de software. Daar waar storage, 
beveiliging, servers en dergelijke 
een rol spelen. Elk bedrijf zou hier 
serieus over na moet denken. De 
beweging is nu dat men dit al-
lemaal wil uitbesteden. Vaak wordt 
er vanuit kostenoogpunt gedacht 
dat men dan beter af is. In veel 
gevallen zal dit zo zijn. Cruciaal 
is echter om goed advies in te 
winnen wat voor de business de 
beste oplossing is. Daarvoor hoeft 
men de kennis niet zelf in huis te 
hebben.”

Fintage House - IDB4ict

Klantverantwoordelijke Pascal 
Berendse vult aan: “Het traditio-
nele systeembeheer verliest aan 
terrein, maar daar moet wel iets 
tegenover staan. Of de servers nu 
in een ruimte in het pand of elders 
staan, de beleving mag niet minder 
zijn en moet juist beter worden. 
Private cloud is interessant voor 
het midden- en kleinbedrijf. Vooral 
het dynamische model is geschikt 
omdat er gemakkelijk op- en 
afgeschaald kan worden. In de prijs 
per server zijn kosten voor ver-
nieuwing, updates en onderhoud 
verwerkt. Bij een systeembeheer-
der in loondienst kan nooit alle 
expertise in één persoon verenigd 
zijn. IDB4ict heeft een schaalbaar 
en dynamisch model en de vereiste 
expertise. Onze sterke punten zijn 
klantbeleving, de persoonlijke aan-

dacht en het maatwerk. Onterecht 
denken veel mensen bij maatwerk 
aan hoge kosten. Maatwerk is in 
ons geval ook rekening houden met 
de specifieke wensen van een klant 
en bijvoorbeeld zorgen dat een lo-
kale server kan communiceren met 
de servers in het datacenter.”

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze 
whitepaper vragen of wilt u meer 
informatie over dit onderwerp? 
U kunt contact opnemen met Frank 
Luteijn van IDB4ict via telefoon-
nummer 0348 – 46 55 00 of via 
e-mailadres f.luteijn@idbgroep.nl
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IDB Groep
Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX  Woerden
T (0348) 46 55 00

info@idbgroep.nl
www.idbgroep.nl
www.idb4ict.nl


