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#exciiiting partner:
Edwin Kortleve
Prescan is al vele jaren actief en marktleider op het gebied
van preventief medisch onderzoek in binnen- en buitenland. Binnen de groeiende, ambitieuze organisatie is Edwin
Kortleve ICT-manager voor meerdere kantoren en klinieken.
ICT is van vitaal belang voor de medische screening die
Prescan uitvoert bij mensen méten zonder klachten. Sinds
2015 verzorgt Exite bij Prescan de digitale werkplek oplossing
Exite Workspace, aangevuld met telefonie via Exite Communications. Wij spraken Edwin op de locatie in Baarn over het
partnership.
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medewerkers

Hoe is Exite bij Prescan op de
radar beland?

zagen de hoge initiële kosten voor een compleet
nieuwe on-premises omgeving niet zitten. Met

“Exite kwam in 2015 in beeld als één van de

cloud weet je qua kosten maandelijks waar je aan

mogelijke partijen om meer lijn te brengen in de

toe bent en maak je altijd gebruik van een goed

invulling van ICT. Met de veelvoud aan ICT van

datacenter, voorzien van high-tech faciliteiten. Wij

meerdere leveranciers was het moeilijk om de

kunnen onze hosting bijvoorbeeld nooit zo goed

puzzel vorm te geven op de manier die wij

faciliteren als een gespecialiseerde partij dat kan

wensten. In de verkennende gesprekken die onder

doen. Dezelfde redundantie bieden is een utopie.”

mijn voorganger werden gestart met leveranciers,
werd duidelijk dat de on-premises client-server omgeving op de schop moest. Waar andere

Hoe draait de omgeving nu?
“Exite Workspace draait bij ons heel goed. In

leveranciers daarop een onpremises vernieuwing

feite is de hele infrastructuur de deur uit gegaan.

voorstelden, introduceerde Exite een cloudoplos-

Het meerdendeel van de werkplekken - zo’n 70

sing.”

procent - zijn nu thin clients met Windows Remote

Wat was doorslaggevend in
de keuze voor cloud?

Desktop (RDS) waarmee we zelden storingen
ervaren. Gebruikmaken van werkstations in
plaats van thin clients betekent extra risico’s en

“Vooral schaalbaarheid, zodat we eenvoudig

meer complexiteit. Ook voor de performance zijn

kunnen opschalen wanneer dit noodzakelijk is. We

werkstations niet nodig omdat de applicaties
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die wij bij Prescan gebruiken prima in een hosted
omgeving draaien. Er ontstaat zo geen legacy,
wij hebben weinig omkijken naar de configuratie

Was die overstap simpel?

“We hebben na de migratie eind 2016 wel even

en in de inrichting heb je een gigantisch

nodig gehad om op gang te komen. Telefonie

schaalvoordeel.”

heeft zeer veel mogelijkheden erbij gekregen.

Ook Communications paste
goed bij Prescan?

Zo was het wennen voor collega’s om via
allerlei apparaten bereikbaar te zijn en ook
met de computer te kunnen bellen. Maar we

“Ook wat betreft telefonie willen we juist flexibili-

hebben er rap mee leren werken. Zo hebben

teit hebben en niet gebonden zitten aan limieten.

we nu voor flink wat collega’s ingesteld dat

Met seizoensinvloeden hebben wij niet te maken,

zij mobiel kunnen uitbellen via het algemene

maar soms ervaren we wel drukke perioden die

Prescan telefoonnummer; enorm handig in de

we niet altijd kunnen voorspellen. Bovenal vinden

dienstverlening richting onze clienten en het in

we dat telefonie, net als desktopomgevingen,
gewoon altijd moet werken. Downtime is ongeoorloofd, want dat staat veelal gelijk aan gemiste
klandizie en heeft dus een enorme impact. We zijn
een bedrijf dat zeer afhankelijk is van de telefoon.”

“Downtime is bij ons
ongeoorloofd.“
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contact blijven met relaties. Wat ik erg fijn vind is
dat ik snel en eenvoudig voor ieder project een
nieuw telefoonnummer kan aanmaken. Binnen
twee minuten gaat dan de telefoon al over. Ook
vind ik het prettig dat ik zonder programmeren
of externe hulp complexe callflows kan inrichten.
Met onze vorige oplossing waren deze zaken
ondenkbaar.”

Hoe is de relatie met Exite?

“Naast dat ik elke ochtend via de mail een update
cq. overzicht ontvang, heb ik regelmatig contact
met Exite medewerkers, bijvoorbeeld over het
serviceniveau. Dan kijken we naar de tickets van
de voorbije periode, mogelijke incidenten, en dan
bespreken we hoe daarop is geacteerd; zowel
vanuit Exite als onszelf. Mede op basis van die
resultaten, bekijken we wat we in het vervolg nog
slimmer kunnen doen. Het is veelal een kwestie
van zowel de systemen als de relatie goed
onderhouden en van weerskanten documentatie
bijhouden.”

“Met onze vorige oplossing
was wat we nu doen
ondenkbaar.“
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“Exite heeft niet altijd een
commerciële bril op, maar

Hoe is Exite anders dan
andere ICT-aanbieders?

kijkt echt naar de beste

“Exite begrijpt goed wat wij willen. Ze nemen

oplossing. “

ons mee in oplossingen, bijvoorbeeld door iets
te demonstreren. Dat hebben ze onlangs nog
gedaan met Microsoft Enterprise Mobility +

Wat maakt het partnership
#exciiiting?

Security (EMS). Dan laten ze zien wat het doet en
bepalen we samen of het aansluit bij de beoogde
doelstelling.”

“De flexibiliteit in ICT die we samen hebben

bereikt. Ik vind het fijn dat we nu de vrijheid te

“Soms draag ik ook zelf iets aan. Als ze daarop de

hebben zelf direct nieuwe accounts, applicaties

tegenvraag stellen ‘Maar welk vraagstuk probeer

of systemen in te regelen, zonder dat Prescan

je nu eigenlijk te tackelen?’, dan weet ik dat ik al te

in nieuwe hardware dient te investeren. Als ik

vroeg met het eindstuk en de technische invulling

van een applicatieleverancier programmatuur

bezig was. Exite heeft niet altijd een commerciële

wil afnemen, heb ik binnen mum van tijd de

bril op, maar kijkt echt naar de beste oplossing en

benodigde virtuele machines draaien. Het is erg

de beste inrichting hiervan. Dat typeert Exite voor

prettig om direct op- en af te kunnen schalen

mij heel sterk.”

in ICT-mogelijkheden en met Exite snel over
uiteenlopende zaken te kunnen schakelen.”
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Tot slot: Samenvattend,
hoe belangrijk is Exite voor
Prescan?
“Heel belangrijk. Met Exite hebben we weinig

omkijken naar de feitelijke ICT en profiteren we
van korte lijntjes naar verschillende specialisten
op hun vakgebied. De support ervaren wij als
goed. Meldingen worden vlot opgevolgd. Exite kijkt
daarnaast altijd verder dan naar de standaard

slimme inzet van ict
met impact op morgen

Exite ICT
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oplossing. We zijn blij dat nu we voor Exite hebben
gekozen, echt kunnen profiteren van flexibiliteit in
onze ICT.”

Volg ons op:
linkedin.com/
company/exite-ict

instagram.com/
exite_ict/

facebook.com/
exiteict/

@ExiteIct

