Case Study

Betere e-mailfaciliteiten
voor medewerkers
Alysis Zorggroep

Situatie Alysis Zorggroep
De Alysis Zorggroep is een samenwerkingsverband tussen Ziekenhuis
Rijnstate, Kliniek Velp, Ziekenhuis
Zevenaar en Verpleeghuis Zevenaar.
Alysis heeft één centraal gevestigde
automatiseringsafdeling op de
hoofdlocatie (Arnhem). Op de afdeling
automatisering werken ruim twintig
medewerkers die de automatisering
voor alle locaties beheren. Daarnaast
zijn op al deze locaties servicepunten
aanwezig waar medewerkers terecht
kunnen met vragen op het gebied van
IT en automatisering.
Tot voor kort werkte Alysis Zorggroep met verouderde software voor
hun e-mailomgeving. Mede door de
performanceproblemen die medewerkers hiervan ondervonden, heeft
de Zorggroep besloten om een nieuw
platform te ontwikkelen in samenwerking met een professionele partij.
“De software die we tot eind 2009
gebruikten voldeed niet meer aan
onze wensen en behoeften”, aldus
Theo Jacobs, manager automatisering
van de Alysis Zorggroep. “De software
was niet geavanceerd genoeg en
daarnaast niet voldoende toekomstvast, waardoor we uit moesten wijken
naar een ander aanbod gebaseerd op
het Microsoft-platform. De e-mailomgeving was dusdanig verouderd
waardoor het geen stabiliteit meer

bood en onvoldoende ‘available’ was
voor onze medewerkers. Zij moeten
te allen tijde bereikbaar zijn en bij de
juiste gegevens kunnen komen. Om
deze performanceproblematiek op te
lossen, hebben we in het voorjaar van
2009 Avanade benaderd. Deze partij
heeft ons geholpen met de ontwikkeling en implementatie van een
nieuwe e-mailomgeving.”
Zakelijke technologie
Alysis Zorggroep had behoefte aan
een gedegen e-mailplatform waar de
organisatie in de aankomende jaren
goed mee vooruit kan. Met de inzet
van de specialistische kennis van de
consultants bij Avanade, zijn de oude
systemen vervangen en is een nieuwe
Microsoft Exchange-omgeving geïmplementeerd. Door de implementatie
van het vernieuwde e-mailsysteem
heeft Alysis de beschikking over een
omgeving die high available is, zodat
medewerkers altijd de beschikking
hebben over hun e-mailfaciliteiten.
Daarnaast beschikt het nieuwe
systeem over een geavanceerd backupsysteem waardoor medewerkers bij
uitval van de mailserver geen hinder
ondervinden.
“Naast Avanade hebben we ook met
twee andere partijen gesproken die in
aanmerking kwamen als partner voor
het implementatieproject”, vervolgt

Jacobs. “ Uiteindelijk hebben we
gekozen voor Microsoft Exchange in
combinatie met Avanade als adviseur
en implementatiepartner, mede door
hun kennis op het gebied van de
Microsoft-technologie en Exchangemigraties.”
Voor de migratie van de Exchangeomgeving en ISA-servers is een
flexibele planning gemaakt. Parallel
aan dit project heeft Alysis in eigen
beheer een nieuwe Office-versie
uitgerold. Door de ervaring en kennis
bij de Alysis Zorggroep konden beide
implementaties tegelijkertijd plaatsvinden. Naast de uitrol van de nieuwe
Office-versie zijn ook de firewalls door
Avanade vernieuwd waardoor de
proxy-functionaliteiten beter beschikbaar zijn.
Resultaten
De implementatie van de nieuwe Exchange-omgeving en de ISA-servers is
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binnen vier maanden afgerond. Sinds
begin 2010 maakt de Alysis Zorggroep
gebruik van de nieuwe Exchangeomgeving. “We zijn uiteindelijk wel
iets van onze initiële planning afgeweken, maar dat heeft geen nadelen
met zich meegebracht”, zegt Jacobs.
“Je kunt ervoor kiezen om fulltime
met het project bezig te zijn en alles
binnen een kort tijdsbestek af te ronden, maar voor ons was de deadline
niet het belangrijkste aspect. Het gaf
ons juist de vrijheid om het project in
ons eigen tempo en met voldoende
tussentijdse evaluaties af te ronden.”

Alysis steeds tijdig werd geïnformeerd over de voortgang, mede door
middel van heldere rapportages. De
communicatie richting de medewerkers was zodanig dat het voor
iedereen duidelijk was welke veranderingen hadden plaatsgevonden
en wat dit voor consequenties had in
de dagelijkse werkzaamheden. Het
overdrachtsdocument voor de automatiseringsafdeling is compleet en
zo opgesteld dat Alysis er eenvoudig
mee verder kan. Avanade biedt ook
na de implementatie ondersteuning,
indien dat nodig is.”

Door middel van een heldere planning
wisten alle betrokkenen precies waar
ze aan toe waren. “Onze gebruikers
hebben uiteindelijk wel gemerkt dat
er bepaalde dingen zijn veranderd,
nu we een nieuwe e-mailomgeving
hebben. Echter, we hebben geprobeerd om alles aan de voorkant
van het systeem (Outlook) zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Daarnaast
was het omzetten van de mailboxen
zorgvuldig gepland, zodat de medewerkers er zo min mogelijk last van
hadden.” De Zorggroep opereerde tot
de implementatie van het nieuwe
systeem vanuit een gemixte en
heterogene omgeving. De databases
en structuur achter de schermen zijn
vervolgens aangepast.

“Voor Alysis is de keuze voor Exchange
2007 een hele logische”, aldus André
Akkerman, senior consultant bij
Avanade. “Nu de e-mailomgeving van
Alysis gemoderniseerd is, zijn alle
3500 werkplekken goed uitgerust om
te voldoen aan de wensen en behoeften van de medewerkers. Met de
nieuwe proxy-servers is de Zorggroep
verzekerd van een goede bescherming
van de data.”

“De implementatie van de e-mailomgeving is erg goed verlopen en was
transparant”, stelt Jacobs. “Het was
voor ons op ieder moment duidelijk
waar we ons in het proces bevonden
en wat de volgende stappen zouden zijn. We zijn erg tevreden over
de samenwerking met Avanade. De
betrokken projectmanagers hebben
het project uitstekend geleid, waarbij
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Over Alysis Zorggroep
De Alysis Zorggroep biedt topklinische
zorg, basiszorg, ouderenzorg en
dagbehandelingen in drie locaties in
het oosten van Nederland. De Zorggroep heeft vestigingen in Arnhem,
Zevenaar en Velp. De drie locaties
hebben circa 6.000 medewerkers
en bieden optimale zorg binnen een
verzorgingsgebied van ruim 600.000
inwoners. In totaal zijn er 3.500
werkplekken op de drie locaties. De
Alysis Zorggroep is tevens een opleidingsinstituut en werkt nauw samen
met universiteiten en hogescholen
om ervoor te zorgen dat ook in de
toekomst een goede patiëntenzorg is
gewaarborgd.
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Avanade biedt zakelijke technologiediensten die
inzicht, innovatie en expertise van Microsofttechnologieën met elkaar verbinden. Hiermee helpen
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