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De andere kant van  
internet

Het internet is nuttig, leuk en handig en niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, 
zowel zakelijk als privé. En een groot deel van de innovaties bij organisaties kunnen 
alleen gerealiseerd worden dankzij het internet. Deze kant van het verhaal is een open 
deur. 

Echter, de laatste maanden is door klokkenluider Edward Snowden een andere deur 
geopend. Internetcommunicatie wordt - in de strijd tegen terrorisme - op grote schaal 
afgetapt door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA (National Security Agency) met 
het programma PRISM. Het vermoeden leefde al en verschillende speelfilms zijn op dit 
principe gebaseerd, maar de omvang en reikwijdte van deze internetsurveillance wordt 
nu mondjesmaat duidelijk. Internetsurveillance gebeurt wereldwijd, ook in Nederland, 
waar vorig jaar in een maand 1,8 miljoen telefoontjes en sms-jes zijn afgetapt!

Met virussen, spam, identiteitsdiefstal, DDOS-aanvallen, et cetera laat dit de andere 
kant van het internet zien, verder geïllustreerd door het recente oprollen van de 
ondergrondse marktplaats Silk Road, waar allerlei illegale zaken in anonimiteit werden 
verhandeld.

Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland een meerderheid is voor het aftappen 
van internetcommunicatie als dat helpt terroristen op te sporen. Strijd tegen terrorisme 
boven privacy! Een lastig dilemma, want persoonlijk vind ik retargeting (op maat 
gesneden bannering) vaak al irritant. En dat is maar anoniem kinderspel!

Opvallend genoeg lijken de recente onthullingen tot een vorm van berusting te 
leiden, wellicht omdat we een eerder vermoeden bevestigd zien. Om de pogingen 
van sommige landen om het internet  ‘uit te zetten’ of binnen de eigen landsgrenzen 
te houden, kunnen we hooguit glimlachen.  Beter is het om de recente oproep van 
Eurocommissaris Kroes te volgen en ons door de onthullingen wakker te laten schudden, 
beter op te letten wat er met onze gegevens gebeurt en daar een beveiligingstrategie 
voor maken. Dit geldt niet alleen voor nationale overheden, maar is ook toepasbaar voor 
bedrijven en individuen.

We zijn gewaarschuwd! 

Patrick van Aalst
Algemeen Directeur
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Over Macaw | Macaw is Nederlands grootste uitsluitend op het  Microsoft-platform 

gespecialiseerde IT-dienstverlener, met vestigingen in Schiphol-Rijk, Barendrecht en 

Apeldoorn. Onze voornaamste kracht is onze diepgaande kennis van de nieuwste 

Microsoft-technologie en van de aanpak en uitvoering van innovatieve projecten. Deze 

kennis is gebundeld in drie Solution Centers en twee Service Centers die zich richten op het 

realiseren van collaboratieve portalen, ECM-systemen, internet en commerce sites, business 

solutions, CRM-systemen, applicatiebeheer en hosting diensten en consultancy.
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Onze CEO Patrick van Aalst geeft antwoord 
op de ‘7 vragen aan ..” op @NLComputer-
world computerworld.nl/carriere/79402…
13:31 - 30 Sep - Tweetdeck

@MacawNL 
Corporate Twitter Account

Kort nieuws...
 van de redactie

Microsoft koopt Nokia 

Microsoft neemt het Finse Nokia over en betaalt 
daarvoor 5,44 miljard euro. Daarvan is 3,79 miljard 
voor het deel van het bedrijf dat daadwerkelijk 
telefoons produceert, 1,65 miljard is voor de 
patenten, schrijft Bloomberg. Stephen Elop, de 
huidige Nokia-ceo, keert waarschijnlijk terug naar 
Microsoft waar hij eerder ook werkte. In zijn tijd bij 
de worstelende telefoonfabrikant sneed Elop 20.000 
banen weg en stopte hij de dividenduitkeringen. 
Desondanks maakte de ooit zo gevierde marktleider 
een verlies van 5 miljard in de laatste negen 
kwartalen. Ook in het tweede kwartaal daalde 
de verkoop van toestellen met 27 procent. Voor 
Microsoft is de telefoonmaker een stap richting 
mobiel, waar de grote concurrenten Google en Apple 
een enorme voorsprong hebben. 
Bron: www.microsoft.nl/nieuws

 
Management Team (@MTnieuws) en Macaw 
(@MacawNL) organiseren een kennissessie 
over cloud op 21 november a.s. macaw.nl/
nieuws/2013/10… 
14:38 - 22 Oct - TweetDeck

Mypresentation on #MvvmQuickCross for 
Windows Phone, at the Windows Phone 
Developer Day @MacawNL: slideshare.net/
VincentHoogend… #wpdevweek #wpnl 
8:24 - 5 Oct - Twitter for Windows

@vincenth_net 
Architect Macaw

Windows Phone groeit fors in 
Europa
Windows Phone blijft aan populariteit winnen. 
Vooral in Europa is het besturingssysteem bezig 
aan een opmars. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van 
onderzoeksbureau Kantar. In de maanden juni, 
juli en augustus had Windows Phone volgens 
Kantar een marktaandeel van 9,2 procent in de 
vijf grootste markten van Europa (Duitsland, 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje).Een 
jaar geleden was het aandeel nog slechts 5,1 
procent en vorig kwartaal 8,2 procent. BlackBerry 
loopt tegelijkertijd flink terug en staat nu nog 
op 2,4 procent van de verkochte smartphones. 
Android blijft met 70,1 procent marktleider en 
Apple volgt met 16,1 procent. Steve Ballmer, 
CEO van Microsoft, noemde het wereldwijde 
aandeel van Windows Phone onlangs nog 
‘verwaarloosbaar’. 
Bron: www.nu.nl

Werknemer wil ook mobiele 
werkplek
Het merendeel van de werkende Nederlanders 
vindt het belangrijk om niet alleen op kantoor 
maar ook thuis of op andere plekken te kunnen 
werken. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope 
onder duizend respondenten in Nederland, in 
opdracht van softwareleverancier Citrix. Uit het 
onderzoek blijkt dat met name werknemers in 
de leeftijdsgroepen met thuiswonende kinderen 
belang hechten aan flexibel werken. 
Bron: www.computable.nl

Microsoft geeft Office 365 gratis aan  
goede doelen
 
Eén van de goede doelen die al langer gebruik maakt van Office 365 is War 
Child. De organisatie, die zich inzet voor oorlogskinderen, werkt sinds 2011 
op gesponsorde basis samen met Microsoft. War Child introduceerde Office 
365 in 2012. Goede doelen kunnen zich bij Microsoft aanmelden om gratis 
gebruik te maken van Office 365. Meer informatie over de gratis beschikbaar-
heid van Office 365 voor non-profit is te vinden op de Corporate Citizenship-
blogpost. Bron: www.microsoft.nl/nieuws

Gartner: ‘Helft grote bedrijven 
naar hybride cloud’ 
 
Gartner voorspelt dat bijna de helft van de grote 
bedrijven tegen het eind van 2017 de beschikking 
heeft over een hybride cloud. 

Het lage prijspeil van de cloud zal voor de meeste 
ondernemingen de doorslag geven, menen de 
onderzoekers van Gartner. Ze tekenen er wel bij 
aan, dat er heel veel over hybride clouds wordt 
geschreven maar dat er in de praktijk nog weinig 
mee wordt gedaan. “We zien dat hybride clouds nu 
dezelfde status hebben als private clouds zo’n 3 jaar 
geleden”, zeggen de onderzoekers. 
Bron: www.automatiseringgids.nl

 
Al 60 nieuwe collega’s@MacawNL dit jaar. 
Daar moet op geproost worden! Ben jij de 
volgende? echtleukwerk.nl pic.twitter.com/
nlwGIWXLJJ
13:37 - 7 Oct - Tweetdeck

@KarinvanOostrom 
Coördinator Recruitment

 
Vandaag een enorm gaaf artikel van  
@victorvogelpoel van #MacawNL ontvangen 
over #SharePoint en #PowerShell. Volgende 
week op #SPCNL te lezen 
12:57 - 24 Sep - web

@spcnl
NL SP community site

NieuwsNieuws

Macawers op twitter

Microsoft komt met tweede generatie Surface
Microsoft heeft In New York de volgende generatie Microsoft Surface aangekondigd 
met twee nieuwe tablets: de Surface 2 en de Surface Pro 2. De nieuwe Surfaces zijn 
vanaf eind oktober beschikbaar in 22 landen, waaronder ook Nederland. 
Bron: www.microsoft.nl/nieuws

@MacawNL 
Corporate Twitter Account
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Ontzorgen in de cloud

Kennemerland is een van de 25 veiligheidsregio’s 
in Nederland. De regio omvat negen 
gemeenten en telt een half miljoen inwoners. 
Met Tata Steel en Schiphol is Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) één van de meest risicovolle 
veiligheidsregio’s van Nederland. VRK bestaat uit 
GGD Kennemerland en Brandweer Kennemerland, 
Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum  

Kennemerland 
MICK), het 
Veiligheids-
bureau  
Kennemer-
land en 
ondersteunende 
afdelingen. 

De Poldercrash 
In 2009 was 
VRK intensief 
betrokken bij 
de poldercrash, 
het passagiers-
vliegtuig van 
Turkish Airlines 
dat neerstortte 
in de buurt van 
de luchthaven 

Schiphol. Bij een ramp van dergelijke omvang 
telt elke seconde van juiste hulpverlening en 
begeleiding. Niet alleen in het veld, maar ook 
aan familieleden, vrienden en kennissen van de 
passagiers aan boord, de omwonenden van de 
crashlocatie, hulpverlenende instanties en andere 
burgers. Communicatie speelde hier een cruciale 
rol. 

“De poldercrash heeft ons geleerd hoe complex 
de omgeving was waarin we ons werk moesten 
doen en hoe afhankelijk we waren van allerlei 
communicatiemiddelen van verschillende aard, 
C2000 (het gesloten communicatiesysteem voor 
hulp- en veiligheidsdiensten), het internet, mobiel, 
mail, portofoons, et cetera. De continuïteit, kwaliteit, 
accuratesse en snelheid van de (verschillende) 
informatiestromen was van zeer groot belang,” 
vertelt Maarten Spoel. 

Piekbelasting 
Een paar jaar geleden hoorde men van dergelijke 
ongelukken via extra nieuwsuitzendingen op 
radio en tv en nieuwsberichten in kranten. 
Tegenwoordig zijn de eerste berichten en foto’s 
al via social media kanalen verstuurd voordat de 
hulpverlening is gearriveerd. Via Twitter stromen 
bezoekers naar de websites om meer informatie 
over het ongeval te weten te komen. Dat zo’n 
website die toestroom aan bezoekers niet aankan 
en onbereikbaar wordt, is onwenselijk. 

Bereikbaarheid 
VRK maakt gebruik van een aantal websites, de 
algemene VRK website (www.vrk.nl), de website 
van de GGD (www.ggdkennemerland.nl) 
en de website van de Brandweer (www.
brandweerkennemerland.nl). Op de landelijke 
crisissite (www.crisis.nl) van de overheid wordt 
– in geval van crisis in regio Kennemerland - 
meestal een link naar de site(s) van VRK geplaatst. 

Spoel: “Bereikbaarheid is voor ons erg belangrijk. 
We willen te allen tijde bereikbaar zijn om onze 
burgers te kunnen informeren over wat we doen, 
zeker in geval van een ramp. Macaw heeft ons 
geïnformeerd over Windows Azure, een schaalbare 
cloud-oplossing die tegen relatief lage kosten de 
mogelijkheid biedt snel bij te schalen in geval van 
piekbelasting.”

In de huidige situatie zou VRK heel veel 
IT-capaciteit moeten aanschaffen om een 
piekbelasting in de toekomst te kunnen 
opvangen. Maar het is natuurlijk zonde van het 
geld om het gehele jaar lang die extra capaciteit 
in de vorm van servers te laten draaien voor een 
paar momenten van piekbelasting. Dankzij cloud-
technologie is het nu mogelijk websites tijdelijk te 
voorzien van extra capaciteit, door in periode van 
piekbelasting vrijwel direct te kunnen bijschalen. 
Als de piek weer voorbij is kan er ook weer direct 
worden afgeschaald. Zo betaal je alleen voor 
daadwerkelijk gebruik. 
 
Voorbereiden op een noodsituatie 
Veiligheidsregio Twente (VRT) is een gebied 

---------------------------------- 

De continuïteit, kwaliteit, 

accuraatheid en snelheid 

van de (verschillende) 

informatiestromen is van 

zeer groot belang.

----------------------------------

InterviewInterview

Veiligheidsregio’s  
Kennemerland en Twente 

werken aan hun bereikbaarheid
Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en 

hulpverleningsdiensten samenwerken op het gebied van rampen- en 

incidentbestrijding. De samenwerking moet zorgen voor verkleining van de 

risico’s op een crisis, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en 

adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. In geval van een ramp 

of een ernstige calamiteit is accurate berichtgeving aan de burgers van cruciaal 

belang. Een website die in zo’n geval uitvalt door te veel bezoekers is onacceptabel. 

Veiligheidsregio Kennemerland en Veiligheidsregio Twente zijn graag goed 

voorbereid. Aan het woord zijn Maarten Spoel, projectleider en informatiemanager 

operationeel team van Veiligheidsregio Kennemerland en Marijn Hilbrink, specialist 

informatiemanagement van Veiligheidsregio Twente.  

Rachelle Tunk is marketeer van de afdeling 
marketing en communicatie.

door Rachelle Tunk



Maarten Spoel van Veiligheidsregio Kennemerland Marijn Hilbrink van Veiligheidsregio Twente
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van veertien Twentse gemeenten en 
bestaat uit brandweer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie (GHOR), het 
veiligheidsbureau en de gemeenten. Via de 
website www.twenteveilig.nl, een site voor 
risico-communicatie, kan iedereen zien welke 
noodsituaties zich in Twente kunnen voordoen 
en hoe je je hierop 
voorbereidt. Ook 
Veiligheidsregio Twente 
koos voor de inzet van 
Windows Azure. 

Marijn Hilbrink: 
“Via Veiligheidsregio 
Kennemerland kwamen wij 
in contact met  
Macaw en is de website 
www.twenteveilig.nl  
gebouwd. Wij voelden er 
niet veel voor om de site in 
huis te hosten aangezien dit 
nogal wat zou betekenen 
qua bandbreedte en 
beschikbaarheid. Als er zich 
een calamiteit voordoet en 
er komt binnen een korte 
periode ineens veel verkeer 
naar de site voor informatie,  wil je de capaciteit 
hebben om op te schalen. Windows Azure sluit hier 
perfect op aan en zorgt ervoor dat de burger te allen 
tijden toegang heeft tot de site.”

Contentmanagementsysteem Umbraco 
Windows Azure is een cloud-ontwikkelplatform. 
De VRK-website was in aanvankelijk door 
Macaw gebouwd met het open source content 
management systeem Orchard. Hoewel dit 
in eerste instantie leek te voldoen aan de 
wensen en eisen, bleek VRK tegen steeds meer 
functionele problemen aan te lopen. Op advies 
van Macaw is de website herbouwd met het 
content managementsysteem van Umbraco. 
Ook Veiligheidsregio Twente maakt gebruik van 
Umbraco.

Spoel: “Umbraco blijkt toch veel meer Windows 
Azure ready te zijn en ook de reactietijd ligt vele 
malen hoger. Als wij een bericht via ons CMS op de 
site plaatsen, is het natuurlijk wel belangrijk dat het 
geen uren duurt voor dit bericht ook daadwerkelijk 

op de site verschijnt. Ook vinden wij Umbraco een stuk 
gebruiksvriendelijker.” 

Hilbrink: “Het gebruik van Umbraco voelt vertrouwd 
aan. Erg gebruiksvriendelijk en ook een belangrijke 
randvoorwaarde is dat het net zo schaalbaar is als 
Windows Azure platform.” 

Toekomst 
Gelukkig hebben de nieuwe 
websites van de beide 
veiligheidsregio’s zich nog 
niet in de praktijk hoeven te 
bewijzen. Wel is de website 
van VRK getest op een 
rampsituatie met een heel 
grote bezoekersstroom naar de 
site. De site bleef in de lucht en 
bereikbaar. De ‘stresstest’ voor 
www.twenteveilig.nl moet nog 
plaatsvinden. 

Binnen Veiligheidsregio 
Kennemerland wordt nu 
gewerkt aan het centraliseren 
van de communicatiestromen 
over de verschillende 
afdelingen heen. Door de 

grote verscheidenheid aan afdelingen binnen 
de organisatie is het een uitdaging iedereen 
goed te laten samenwerken. Ook bestaan er te 
veel verschillende applicaties. Deze moeten nu 
gecentraliseerd worden. SharePoint wordt hiervoor 
ingezet als omgeving waarin we digitaal gaan 
(samen)werken. In de toekomst wordt SharePoint 
de digitale startplek voor het werk van de 
veiligheidsregio. 

Daarnaast wordt er onderzocht hoe informatie 
effectiever bij de hulpverleners kan komen. De 
veiligheidsregio is op te splitsen in een koude en 
warme kant. De koude kant houdt zich bezig met 
de voorbereiding op rampen en crises, zoals het 
maken van informatiekaarten, draaiboeken en het 
verzamelen van informatie over vergunningen 
en plattegronden enzovoort(s). De warme kant 
bestaat uit de mensen die opspringen als de pieper 
overgaat en direct tot handelen kunnen overgaan. 

Spoel: “In de toekomst willen we ervoor zorgen dat 
de informatie die we in de koude kant op SharePoint 

verzamelen ook toegankelijk is voor de warme kant. 
Waar we wel voor moeten waken is een informatie- 
overvloed. Een crisisteam heeft snel hapklare 
informatie nodig. Te veel informatie wordt niet 
gelezen of kost te veel tijd. Alles wat tijd scheelt en 
dus verbetering oplevert, is onze winst.”

Ook Veiligheidsregio Twente is zeer 
vooruitstrevend op het ICT-vlak. Zo wordt er 
gekeken naar een videosysteemoplossing om 
de reistijd van medewerkers te verminderen en 
vergaderingen via video te houden. Daarnaast 
maakt de veiligheidsregio gebruik van SharePoint 
voor een uitgebreid intranet genaamd 
Veiligheidsnet en is de veiligheidsregio als een 
van de weinige in Nederland aangesloten op 
een eigen infrastructuur samen met de Twentse 
gemeentes. Ook maakt de veiligheidsregio nu 
gebruik van nieuwe techniek voor de opslag 
van data, namelijk hybride SAN-opslag. De 
Veiligheidsregio ziet een toename in de vraag 
naar data, in capaciteit maar vooral in snelheid 
(de data moet direct toegankelijk zijn). Een 
hybride SAN is geschikt om deze twee te 
combineren. Maar de veiligheidsregio is het 
meest trots op de nieuwe webapp voor het iOS-, 
het Windows-platform en de HTML5-interface. 
Met deze app kunnen brandweercollega’s die 
onderweg zijn naar een ramp of crisis via een 
tablet allerlei informatie oproepen. Geografisch 

gerelateerde informatie is zowel online als 
offline beschikbaar en daarnaast kan de 
brandweerman belangrijke informatie opvragen. 
Is er ontploffingsgevaar door gevaarlijke stoffen 
die zich bevinden in het pand dat in brand staat? 
Waar bevinden die gevaarlijke stoffen zich? Hoe 
zit het gebouw in elkaar?

Hilbrink: “Voorheen hadden de brandweer-
voertuigen dure en grote pc-systemen om 
informatie op te vragen. Wij hebben bedacht dat 
dit simpeler en goedkoper kan via een webapp 
op een tablet. De eerste proef draait al een paar 
maanden in een aantal voertuigen. Samen met de 
warme kant, de gebruikers, zijn we nu bezig aan een 
verbeterde versie 2.0. Het mooie is dat de warme 
kant heeft meegedacht over de functionaliteiten 
van de app. Naar aanleiding van de vuurwerkramp 
in Enschede in 2000 is het informatiemanagement 
op de schop genomen en sindsdien streven wij 
ernaar continu voorop te lopen op het gebied 
van ICT-oplossingen die bijdragen aan de 
informatievoorziening en daarmee indirect aan de 
veiligheid van onze burgers.” n

---------------------------------- 

Als zich een calamiteit 

voordoet en er komt 

ineens veel verkeer naar 

de site, wil je de capaciteit 

hebben om op te schalen. 

-----------------------------------

Interview



Frédérique is werkzaam als SharePoint Consultant. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de 
uitwerking van functionele oplossingen binnen het SharePoint-platform voor zowel intranet- als 

extranetomgevingen

door Frédérique Harmsze 

De op maat gemaakte homepage (hier te zien in de testomgeving) van   
D.E MASTER BLENDERS 1753
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Wave 15 – de upgrade van SharePoint Online 2010  
naar 2013

SharePoint Online 2013: een greep uit de 
verbeteringen

• Meer sociale functionaliteit met een zakelijke 
toepassing, zoals mensen en sites volgen om 
op de hoogte te blijven, snelle kennisdeling 
via een microblog en waarderen met een ‘like’.

• Meer multimedia mogelijkheden, zoals video’s 
in teamblogs en discussies. 

• Gemakkelijker samenwerken: in de Office 
Web Apps kunnen co-auteurs bijvoorbeeld 
tegelijkertijd in een document werken, het 
met SkyDrive Pro offline bewerken en weer 
online synchroniseren.

• Betere ondersteuning voor bedrijfsprocessen: 
de nieuwe werkstroom-software biedt 
bijvoorbeeld meer mogelijkheden en is 
robuuster.

• Betere zoekfunctie die relevantere informatie 
vindt en via een preview snel inzicht biedt.

• Beter informatiebeheer met nieuwe opties 
voor records management en eDiscovery. 

Praktijk 

Upgrade SharePoint 
Online 2013 vraagt om 

een gedegen voorbereiding 
Microsoft zorgt ervoor dat het Office 365-platform in de cloud bij 

de tijd blijft door regelmatig kleine updates en grote upgrades uit te 
voeren. Nu is de upgrade van de 2010-versie naar die van 2013, in de 

wandelgangen ‘Wave 15’ genoemd, beschikbaar. De nieuwe versie brengt 
ons echt een stap verder. Maar helemaal vanzelf gaat de upgrade niet. 

Vooral geavanceerde onderdelen hebben aandacht nodig. Dit zijn onze 
ervaringen met de upgrade naar SharePoint Online 2013 bij multinational 

D.E MASTER BLENDERS 1753. 

 

Praktijk  k

----------------------------------- 
We hebben zo veel 
mogelijk standaard 
SharePoint Online 
gebruikt, om minder risico 
te lopen bij upgrades.
-----------------------------------

Bij D.E MASTER BLENDERS 1753, de makers 
van onder andere Douwe Egberts koffie, is 
Macaw betrokken geweest bij de upgrade naar 
SharePoint Online 2013. We hebben daar eerder 
een uitgebreid intranet annex digitale werkplek 
gebouwd op basis van SharePoint Online 2010, 
als onderdeel van Office 365. Het intranet is 
een portaal plus teamsites met oplossingen 
voor samenwerking en de ondersteuning van 

bedrijfsprocessen. 
Het bestaat uit 
verschillende site-
verzamelingen, 
bijeengehouden 
door gezamen-
lijke navigatie. De 
ruim vijfduizend 
gebruikers 
hebben 
automatisch 
toegang tot 
het intranet 
wanneer ze op 
hun computer 

zijn ingelogd, door middel van Active Directory 
Federation Services (ADFS).

We hebben zo veel mogelijk standaard SharePoint 
Online gebruikt, om minder risico te lopen bij 
upgrades. Een paar onderdelen hebben we op 
maat gemaakt om aan de gebruikerswensen te 
voldoen: met name de ‘masterpages’, voor een 
stramien met de bedrijfsstijl en de gewenste 
pagina-indeling. We hebben sjablonen gemaakt 
voor teamsites, zodat we die consistent kunnen 
gebruiken in verschillende siteverzamelingen. 
En we hebben een paar handige webonderdelen 
geprogrammeerd op de cloud-manier, als 
sandboxed solutions.

Hiermee kwamen de gebruikers ver, maar het 
kon beter. Dus keken ze vol spanning uit naar 
SharePoint Online 2013.



Met één druk op de knop upgraden of een evaluatie-kopie aanvragen

Kennis delen via een microblog in SharePoint Online 2013
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De procedure 
Microsoft aankondigingen 
Tijdens het upgrade proces stuurde Microsoft de 
volgende e-mails.

• Vooraankondiging: bij de vooraankondiging 
een paar maanden voor de upgrade-datum 
was de tijdlijn nog niet definitief. In dit mailtje 
zei Microsoft dat het al het werk zou doen en 
wij niets hoefden voor te bereiden. Dat is niet 
helemaal waar voor een complexe omgeving, 
maar Microsoft heeft wel het meeste werk 
gedaan.

• Na vier weken: een maand voor de Microsoft 
upgrade ontvingen we een aankondiging 
waarin ook stond hoe je vanuit de 
beheerpagina uitstel kon aanvragen en een 
knop om de upgrade met een kleine groep al 
te proberen.

• De upgrade-datum: twee weken voor de 
Microsoft upgrade kregen we de exacte 
datum. 

• Bevestiging: nadat Microsoft zijn upgrade 
had afgerond, kregen we daarvan een 
bevestigingsmail. 

Praktijk

Uitstel is één keer mogelijk 
Als de voorgestelde datum niet goed uitkomt, kan 
de beheerder via een druk op de knop de upgrade 
minstens een maand uitstellen. Dit kan wel maar 
één keer. 

Klaar voor upgrade 
Wanneer Microsoft de knop omdraait, staat de 
omgeving klaar voor upgrade, maar is de upgrade 
nog niet uitgevoerd: de beheerders doen dat zelf 
per siteverzameling.

De eigenaar van een siteverzameling ziet vanaf dit 
moment een roze balk bovenaan iedere pagina: 
“Experience all that SharePoint 2013 has to offer. 
Start now or Remind me later”. Gewone gebruikers - 
ook gewone site-eigenaren - zien dit niet, want ze 
hebben geen upgrade-permissie.

Compatibiliteit van de sites controleren 
In het beheergedeelte van de siteverzameling 
kan de beheerder de compatibiliteit van deze 
verzameling controleren. Dit genereert een 
rapport van de onderdelen die problematisch 
kunnen zijn, zoals op maat gemaakte pagina’s, 
conflicterende inhoudstypes, of ontbrekende 
galerieën of templates.

Evaluatiekopie 
Waar ik zelf veel plezier van heb gehad, is de 
optie ‘Try a demo upgrade’. Daarmee kan je 
een evaluatiekopie van een siteverzameling 
aanvragen, om te controleren wat er gebeurt met 
de inrichting van ingewikkelde en belangrijke 
sites na een upgrade. Sommige evaluatiekopieën 

kreeg ik al na een uur, maar voor andere moest 
ik Microsoft Support inschakelen, dus ik was 
blij dat ik ze tijdig had aangevraagd. Zo’n kopie 
verloopt na een maand en is niet gekoppeld aan 
de oorspronkelijke siteverzameling. Zorg er dus 
voor dat de gewone gebruikers niet per ongeluk in 
deze sites werken.

Upgrade de siteverzamelingen binnen drie 
maanden 
De beheerders moeten de siteverzamelingen 
upgraden binnen drie maanden nadat Microsoft 
de upgrade heeft klaargezet, anders gebeurt 
het automatisch. In principe is dat een druk 
op de knop ‘Upgrade this Site Collection’. Maar 
als er bijzondere instellingen nodig zijn, voor 
onderdelen die anders kapot gaan, moeten die 
wel meteen worden toegepast. Daarom hebben 
we hiermee gewacht tot we goed voorbereid 
waren en aan de gebruikers verteld hadden dat 
ze tijdens de upgrade-periode het intranet niet 
mochten gebruiken. Microsoft raadt aan om de 
’MySite’ eerst te upgraden en heeft dit daarom 
meteen in werking gezet toen de knop werd 
omgezet.

Communicatie en training 
De gebruikers krijgen nieuwe mogelijkheden, 
maar ze moeten ook weten hoe de klassiekers 
werken in de nieuwe interface. Vooral de site-
eigenaren hebben we uitgelegd hoe het na de 
upgrade zit.

Het resultaat 
We hebben eerst onze ontwikkel- en 
testomgeving in the cloud ge-upgrade. Daarbij 
bleek dat veel netjes bleef werken. Maar niet alles. 
Hieronder volgt een overzicht van punten waar 
rekening mee gehouden moet worden.

De maatwerk-masterpage verdwijnt 
Bij het upgraden van de siteverzamelingen viel de 
door ons gemaakte masterpage weg en vervielen 
de sites in een standaard Microsoft masterpage; 
Microsoft had hiervoor al gewaarschuwd. Een 
aantal functies werkt nu namelijk technisch echt 
anders. We moesten dus een nieuwe versie maken 
van onze masterpages en stijlbladen. 

De oude sitesjablonen zijn nu onbruikbaar 
Sitesjablonen gemaakt voor SharePoint Online 

2010 zijn onzichtbaar en onbruikbaar in 
SharePoint Online 2013. Dat geldt zowel voor 
geprogrammeerde sjablonen, als voor exemplaren 
die zijn gemaakt met ‘site opslaan als sjabloon’. Die 
hebben we opnieuw gemaakt.

Sommige pagina’s doen het niet 
Pagina’s die niet goed in een bibliotheek 
opgeslagen zijn en pagina’s waar een probleem 
zit in de pagina-layout doen het niet meer. Dus 
deze pagina’s moesten we apart redden. Gelukkig 
hebben we dit maar bij een aantal pagina’s gezien. 

De meeste instellingen blijven werken 
De meeste instellingen werken: de site-
navigatie bijvoorbeeld, en lijst-instellingen, zoals 
keuzevelden en versiebeheer. Dit geldt ook voor 
weergaven in webonderdelen op de pagina, 
zelfs als ze met SharePoint Designer zijn verrijkt 
met bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak. We 
hebben ook geen problemen ondervonden met 
inhoudstypes. 

Het zijn de maatwerkwebonderdelen die in de 
gevarenzone zitten: sommige blijven werken, 
maar andere niet. Geprogrammeerde bibliotheek-
sjablonen bleven plakken in de oude interface. 
Ook hebben we wat kleine problemen gehad 
met de weergave van standaard inhoudquery-
webonderdelen, die gegevens uit verschillende 
plaatsen bij elkaar in een overzicht zetten.

Toegang blijft werken 
We hebben geen problemen gezien met de 
sitemachtigingen en ook niet met de koppeling 
met de computeraccounts (ADFS).

Werkstromen blijven werken 
Het ziet ernaar uit dat de werkstromen blijven 
werken. Om gebruik te maken van de nieuwe 
mogelijkheden, moeten we ze straks wel 
herbouwen in de nieuwe software.

Conclusie 
De upgrade naar Wave 15, SharePoint Online 
2013, verbetert de omgeving echt. Maar je moet 
wel even zorgvuldig zijn en actie ondernemen 
om te zorgen dat met name het stramien en de 
sjablonen niet kapotgaan. n

Praktijk



10 WEBTRENDS  
VOOR 2014 door Dion Olsthoorn

De afgelopen twee jaar zien we een 

grote golf van nieuwe trends in webdesign, zoals de inzet van 

Responsive Interface Design, optimalisaties voor touchscreen devices en slideshows/carrousels met grote 

afbeeldingen. Deze trends zullen zich de rest van dit jaar voortzetten en we zien daarnaast ook opkomende trends waarvan 

de adoptie nog maar pas begonnen is. Hieronder de tien trends in webdesign waarvan wij denken dat ze het helemaal gaan 

maken in 2014.

1.
Tegenwoordig gebruikt men steeds vaker de mobiele telefoon om een website te bezoeken. Met 

responsive layouts maak je een website geschikt voor alle mogelijke schermafmetingen – van 

smartphone tot een groot desktopscherm. Uiteraard is responsive webdesign geen nieuwe trend, maar 

onze verwachting is dat het in de komende jaren zal uitgroeien tot de standaard.

Responsive Layout

4. Retina schermen hebben ongeveer twee keer de pixeldichtheid van een gemiddeld LCD-scherm. We 

kennen Retina voornamelijk van de iPhone en iPad, maar inmiddels zijn er ook Androids en Windows 

Phones (o.a. Lumia 920) die afbeeldingen met een zeer hoge pixeldichtheid kunnen tonen.

Retina ondersteuning

3. Een hoofdbalk met een vaste positie is een goede manier om de belangrijkste 

functionaliteit van een website in beeld te houden. Dit maakt navigatie voor de gebruiker 

erg overzichtelijk en bovendien is het toepasbaar voor nagenoeg alle websites.

Vaste header bar

2. Dit is een design-trend die al geruime tijd populair is: grote, ’over-sized’ 

afbeeldingen op de achtergrond van een website. Het valt op, heeft een groot 

’wow’-effect, zeker wanneer het mooi is geïntegreerd met de rest van een website.

Grote foto’s op de achtergrond

5. Moderne webbrowsers ondersteunen transparante afbeeldingen en 
tekstblokken, die bijdragen aan de leesbaarheid van websites en deze 
een modern uiterlijk geven.

CSS transparantie

6.
Google was één van de eerste websites met een ’minimalistische homepagina‘, waarbij alleen de 

belangrijkste functionaliteit in het midden van het beeld te zien is. Het idee is: houd je website simpel 

en overzichtelijk en focus op de kern van je product: een garantie voor een toename van leads.

Minimalistische homepagina

7.
Digitale marketing kan niet meer zonder social media; veel bedrijven meten 

tegenwoordig het succes van een digitale marketingcampagne af aan het aantal 

nieuwe ’likes’ dat het oplevert. Steeds vaker zien we de ‘share’ buttons van Facebook 

en Twitter op websites komen om eenvoudig berichten via Social Media te delen. 

Onze verwachting is dat dit de komende tijd alleen maar gaat toenemen.

Social media integratie

8. Om de aandacht van de bezoeker te trekken, worden steeds vaker illustraties gebruikt. 

Ook bij het uitleggen van een proces of de werking van een product, heeft het gebruik van 

illustraties grote meerwaarde. 

Gebruik van illustraties

9.
Bij oneindig scrollen wordt nieuwe content geladen op het moment dat de gebruiker naar beneden scrolt. 

Een bekend voorbeeld hiervan is Facebook; initieel worden alleen de zichtbare berichten geladen, wat een 

snelheidswinst oplevert. Zodra je helemaal naar beneden scrolt, worden de volgende berichten geladen en 

getoond.

Oneindig scrollen

10.

Een ‘Single Page Applicatie’ (SPA) is een webapplicatie die bestaat uit een enkele pagina, waarbij 

alle content wordt (bij-)geladen via JavaScript en Ajax-technieken. Het idee achter een SPA is om 

de gebruiker een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te bieden, zonder dat hij hoeft te 

wachten op het herladen van een webpagina. Deze techniek biedt voornamelijk voordeel voor 

webapplicaties, niet zozeer voor websites. De reden hiervoor is dat het bouwen van een SPA 

meer tijd kost en deze techniek de SEO/vindbaarheid verslechtert.

Single Page Application

User interface design is een van de belangrijkste onderdelen van een website. De manier waarop layout, 

afbeeldingen en navigatie samenkomen is essentieel voor een goede gebruikerservaring. De tien trends 

hierboven laten zien wat er op dit moment actueel is op het gebied van webdesign.

Conclusie



macaw magazine |  najaar  2013 macaw magazine |  najaar  2013

16 17

Een backup van al uw bedrijfsinformatie

Het maken van backups wordt nog te vaak 
beschouwd als overbodig of lastig. En vergeet 
daarbij niet: het maken van een backup alleen 
is niet voldoende. Het is net zo belangrijk dat de 
backups worden geverifieerd en dat regelmatig 
wordt getest of gegevens en bedrijfssystemen 
ook inderdaad weer snel kunnen worden hersteld 
naar een werkende staat. In hetzelfde onderzoek 

laat 32 procent 
van de systeem-
beheerders weten 
dat ze backups 
nooit testen. 
En helemaal 
schrikbarend: in de 
gezondheidszorg 
is dit zelfs 66 
procent!

Wie wel eens 
te maken heeft 
gehad met een 
substantieel 

dataverlies, weet inmiddels beter. Zelf ben ik 
het in mijn loopbaan helaas meer dan eens 
tegengekomen bij klanten. Een van de meest 
schrijnende voorbeelden was een bedrijf waar per 
ongeluk een actieve server werd uitgeschakeld 
en afgevoerd, zonder dat er een recente backup 
was. Het resultaat was dat een bedrijf van vijftig 
man bijna anderhalve week uit de lucht was. Er 
moest nachten worden doorgewerkt om data te 
herstellen. Dit resulteerde uiteraard in een enorme 
kostenpost, plus een gigantische schade ten 
gevolge van productiviteitsverlies. Als je je dan 
beseft dat dit soort ellende met relatief weinig 
moeite en tegen een bescheiden investering 
beperkt had kunnen worden tot een halve dag, ga 
je (hopelijk) anders nadenken over backups.

Backups zijn essentieel! 
Laat ik het maar heel duidelijk stellen: backups 
zijn essentieel voor iedere organisatie. De 
waarde van bedrijfsinformatie is gigantisch 
en een onderneming staat of valt met de 
beschikbaarheid van bedrijfstoepassingen en 
de bijbehorende data. Ieder jaar weer lijden 
bedrijven enorme schade doordat data verloren 

gaat of systemen uitvallen en ze geen goede 
backup hebben. En dat gebeurt sneller en eerder 
dan gedacht wordt. Een virus, een defecte 
harde schijf, diefstal, brand, het overschrijven, 
verwijderen of beschadigen van bestanden 
(opzettelijk of onbedoeld): de risico’s waaraan 
digitale bedrijfsinformatie blootstaat, zijn niet te 
onderschatten. 

Natuurlijk zijn er ook veel organisaties die wel 
regelmatig backups maken. Maar dat gebeurt in 
een groot aantal gevallen nog altijd naar fysieke 
lokale media, vooral naar de traditionele tape. 
En hoewel tape op zich een goede oplossing is 
(zeker beter dan niets!), is de TCO relatief hoog. De 
tapes moeten dagelijks verwisseld worden en als 
het opslagvolume te groot is, zijn meerdere tapes 
nodig voor een backup-sessie. Het backup- en 
verificatieproces is traag en vraagt vaak opnieuw 
om het verwisselen van tapes. Ook op het 
gebied van schaalbaarheid laat tape het nodige 
te wensen over. Daar komt bij dat goede tape 
backup-systemen kostbaar zijn. Het valt mij op dat 
de ‘traditionele’ backup-industrie met de rest van 
de opslagmarkt is meegegroeid. Je ziet namelijk 
dat ook daar oplossingen steeds meer hybride 
vormen aannemen en meer mogelijkheden 
krijgen, waarbij tegenwoordig vaker de cloud 
wordt gebruikt voor opslag.

De business bepaalt 
Bij veel bedrijven wordt backup ook nog steeds 
gezien als een pure IT-kwestie. Maar als we ons 
realiseren hoe afhankelijk de onderneming is van 
bedrijfsdata en bedrijfstoepassingen, is duidelijk 
dat het eigenlijk een business-thema zou moeten 
zijn. De keuze voor een backup-oplossing en het 
vaststellen van de bijbehorende procedures zou 
gebaseerd moeten zijn op de zakelijke behoeften 
en eisen van de organisatie. Bepaal bijvoorbeeld 
welke de meest essentiële gegevens en systemen 
zijn. Kies daarvoor een backup-oplossing 
waarmee deze binnen de kortst mogelijke tijd 
kunnen worden hersteld naar een werkende staat, 
zodat de bedrijfscontinuïteit is gewaarborgd. 
Voor minder essentiële gegevens kan dan een 
eenvoudigere, wellicht goedkopere oplossing 

----------------------------------- 
Ieder jaar weer lijden 
bedrijven enorme schade 
doordat data verloren 
gaat of systemen uitvallen 
en ze geen goede backup 
hebben. 
-----------------------------------

Onderhoud & beheer

Daarom zet je je backup in de 
cloud!

Onderhoud & beheer

Hoewel het nauwelijks is voor te stellen, wordt het thema ‘backup’ door veel 

organisaties nog altijd genegeerd of staat het laag op de prioriteitenlijst. Dat 

blijkt ook uit een recent onderzoek onder kleine en middelgrote bedrijven in de 

VS, waarin maar liefst 32 procent van de systeembeheerders liet weten backups 

als ‘tijdverspilling’ te zien… Dit creëert een enorm bedrijfsrisico dat makkelijk te 

voorkomen is, bijvoorbeeld met een backup naar de cloud.

Maarten werkt als Services Architect in het team Managed Systems & Services. Dit team houdt zich 
bezig met het adviseren, configureren en inrichten van (complexe) infrastructuren bij organisaties.

door Maarten Wiese



macaw magazine |  najaar  2013 macaw magazine |  najaar  2013

18 19

te groeien naar een complete disaster recovery-
oplossing, waarmee een of meerdere systemen 
in korte tijd weer operationeel zijn. Daarbij 
zijn dankzij cloud backups in combinatie met 
virtualisatie geheel nieuwe disaster recovery-
scenario’s mogelijk. Het is relatief eenvoudig om 
een backup van een virtuele machine volledig in 
de Windows Azure cloud te plaatsen, waarna deze 
weer beschikbaar is voor het bedrijf. Vervolgens 
kan deze worden terug gesynchroniseerd met de 
eigen systemen. En in sommige gevallen is het 

wellicht zelfs aantrekkelijker 
om een virtuele machine 
volledig in de Windows Azure 
cloud te laten draaien. Dit 
moet echter per toepassing 
worden bepaald. 

Natuurlijk hoeft het geen of/
of keuze te zijn: er kan ook 
worden gekozen om van een 
deel van de data/systemen 
een backup naar de cloud te 
maken, terwijl van minder 
essentiële data – bijvoorbeeld 
een archief – een lokale, 
traditionele backup wordt 

bijgehouden. Dit zou een overweging kunnen 
zijn bij een zeer omvangrijke infrastructuur 
(hoge kosten), of wanneer er niet voldoende 
bandbreedte beschikbaar is om van alle data 
binnen een bepaalde tijd een backup te maken. 

Samenvattend biedt een cloud backup-oplossing 
verschillende interessante voordelen:

1. Het is in de meeste gevallen voordeliger dan 
traditionele backup-oplossingen.

2. Het schaalt makkelijk mee met de groeiende 
opslagbehoeften van de organisatie en 
is flexibel: van sommige systemen kan 
meerdere malen per dag een backup 
gemaakt worden, van andere slechts eenmaal 
per dag. 

3. Het is een zeer veilige oplossing: aanbieders 
van cloud backup-diensten beschikken over 
veilige, goed uitgeruste datacentra, waarbij 
de data vaak ook nog wordt gerepliceerd 
naar verschillende opslaglocaties.

Onderhoud & beheer 

gekozen worden. Er moet ook worden nagedacht 
over de frequentie waarmee de backups 
plaatsvinden. De standaard nachtelijke backup is 
voor de meeste systemen misschien voldoende, 
maar bepaalde databases – denk bijvoorbeeld 
aan financiële-, order- en voorraadsystemen – 
muteren zo snel en zijn zo belangrijk voor de 
bedrijfscontinuïteit, dat het wellicht verstandig 
is om meerdere malen per dag een backup te 
maken.

Naast deze centrale 
business-behoeften, zijn 
er nog andere factoren die 
een rol spelen bij de keuze 
voor een backup-oplossing. 
Schaalbaarheid is inmiddels 
erg belangrijk. Het tempo 
waarmee de bedrijfsdata 
groeit, is soms moeilijk in 
te schatten. Maar dat het 
gegevensvolume groeit – en 
in een steeds hoger tempo 
– staat vast. Een goede 
backup-oplossing is in staat 
om probleemloos en tegen 
lage kosten op te schalen, al 
naar gelang de behoefte.

In veel gevallen is een backup naar de cloud 
een zeer interessante oplossing, zowel 
kostentechnisch als qua mogelijkheden. Een 
backup naar de cloud biedt extra zekerheid omdat 
de backup zich op een fysiek andere locatie 
bevindt dan de operationele data. En met de 
gestage daling van de kosten van opslagmedia, 
zien we dat de kosten voor cloud backup-
capaciteit zeer aantrekkelijk zijn. Daarnaast is 
schaalbaarheid in de cloud geen enkel probleem: 
het bestellen van extra backup-capaciteit is vaak 
slechts een kwestie van enkele muiskliks. Het is 
dan ook geen verrassing dat opslag & backup 
volgens de Nationale Eurocloud Monitor 2012 
de populairste vorm van cloud computing is in 
Nederland, samen met e-mail en messaging.

Backup met Windows Azure 
Een cloud backup-oplossing is vaak ook veel 
flexibeler in mogelijkheden dan traditionele 
oplossingen. Het is bijvoorbeeld relatief simpel 
om van een eenvoudige bestandsbackup door 

Onderhoud & beheer

----------------------------------- 
Volgens de Nationale 
Eurocloud Monitor 2012 
is opslag & backup de 
populairste vorm van 
cloud computing in 
Nederland.
-----------------------------------

4. Het is eenvoudig te beheren doordat alle data 
op een centrale plek wordt opgeslagen en 
afgehandeld.

5. Het is relatief gemakkelijk en voordelig om 
vanuit een eenvoudige backup-oplossing in 
de cloud door te groeien naar een complete 
oplossing voor disaster recovery. Dit is iets 
wat in het verleden heel erg kostbaar was.

Voorwaarden 
Natuurlijk stelt een backup naar de cloud ook 
voorwaarden. Is er bijvoorbeeld voldoende 
bandbreedte beschikbaar om een backup binnen 
bepaalde tijd te maken en eventueel terug te 
zetten? Is dit niet het geval en is additionele 
bandbreedte te kostbaar, dan kan er voor worden 
gekozen om alleen essentiële, snel veranderende 
data via de cloud veilig te stellen. Voor de 
overige gegevens wordt dan een andere backup-
oplossing ingezet.

Ik wil bedrijven dringend aanraden om eens 
goed na te gaan hoe de backup op dit moment 
is geregeld en hoe deze verbeterd en in lijn 
gebracht kan worden met de business. Hoe zijn 
de procedures, hoe betrouwbaar zijn de backups 
en wat zijn de mogelijkheden voor disaster 
recovery? Hoe zit het met de groeiverwachtingen 
en de beheerkosten? De kans is groot dat een 

cloud backup-oplossing of een combinatie van 
cloud en onsite backups zekerder, voordeliger 
en effectiever is. We zien ook dat geavanceerde 
oplossingen nu ook voor het MKB aantrekkelijk 
worden, zowel vanuit het oogpunt van kosten 
als voor wat betreft het beheer. Daarmee kunnen 
ook kleine organisaties zich voor een laag bedrag 
per maand verzekeren van continuïteit. 

Wees u in ieder geval bewust van de noodzaak 
voor het maken van backups. Ga voor advies en 
ondersteuning bij de keuze voor een backup-
oplossing te rade bij een deskundige partner. Een 
die de nodige expertise op het gebied van cloud 
computing bezit, maar die ook ervaring heeft met 
andere mogelijkheden. In goed overleg kan dan 
worden gekozen voor de oplossing die het beste 
aansluit bij de business, bij de behoeften en bij 
het budget. n
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Eén geintegreerde omgeving 

van relatie-ontwikkeling de laatste jaren steeds 
groter geworden. We merken een sterke toename 
op de wens informatie over klanten, concurrenten 
en potentiële aanbestedingen gestructureerd vast 
te  leggen en te delen in de organisatie. Waar de 
gereedschapskist van de business development 
afdeling doorgaans gevuld is met Outlook voor 
persoonlijke effectiviteit en Excel voor rapportage 
daarover, wordt de roep om een geïntegreerde 
omgeving die het verkoop- en marketingproces 
op gestructureerde wijze ondersteunt, steeds 
luider. Wij zien een toename in de vraag naar de 
mogelijkheden van Microsoft Dynamics CRM.

Van persoonlijke contactpersonen in Outlook naar 
gedeelde contactpersonen in Dynamics CRM. Van 
persoonlijke afspraken in Outlook naar afspraken, 
gespreksverslagen en gestructureerde opvolging 
van leads in Dynamics CRM. Van een overzicht van 
de bewegingen (en kansen) in de markt in Excel 
naar een gecontroleerd en gemonitord proces in 
Dynamics CRM. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden 
van veranderingen die helpen de kans op een 
gewonnen contract te verhogen.

Field of Play 
Dynamics CRM maakt het mogelijk klantgegevens 
te beheren en is uitermate geschikt om alle 
contactpersonen bij/rondom die klanten te 
volgen in de context van de business. Weten 
welke personen werken bij een klant is één, 
maar weten welke collega’s contacten hebben 
met welke functionarissen bij de klant en wie de 
desbetreffende contactpersoon in de branche 
kent, gaat echt een stap verder. Het wordt steeds 
belangrijker om inzichtelijk te maken wat het ‘field 
of play’ is en hoe het relatienetwerk beïnvloed kan 
worden. Het vastleggen van contactmomenten, 
zoals een afspraak, telefoongesprek of e-mail 
is daarbij een vereiste. Dat wordt nu ook al 
gedaan, dit is echter vrijwel nooit op klantniveau 
overzichtelijk in te zien. E-mails blijven vaak in 
de mailbox van de accountmanager of worden 
in een inefficiënt proces door een secretaresse 
in een publieke mailbox verwerkt. Alle acties en 
contactmomenten zijn niet nergens geaggregeerd 
op een tijdlijn te vinden.

Nederlandse bedrijven in deze sector gaan deze 
uitdaging aan door naast met name innovatie in 
hun vloot en materieel ook intern orde op zaken 
te stellen, door het verkoopproces efficiënter en 
effectiever te maken. In een industrie die sterk 
gedreven is door relaties en gunning, bestaat 
steeds meer de noodzaak eerder de juiste 
informatie te krijgen en daarnaar te handelen. 
Alleen door ook de juiste keuze te maken voor 
verkoop- en marketingproces ondersteunende 
software, kan hierin nog steeds de gewenste 
voorsprong behouden worden.

Sinds de olie- en gaswinning op zee na de Tweede 
Wereldoorlog een vlucht nam, zijn de technieken 
sterk geëvolueerd. Van houten afzinkbare bakken 
in ondiep water, via half-afzinkbare platforms en 
ankersystemen in de jaren 60-70 tot het gebruik 
van ‘dynamic positioning’ voor werkzaamheden 
op kilometers diepte. Offshore- projecten worden 
steeds duurder, aangezien deze steeds vaker 
plaatsvinden in complexere omstandigheden. 
Offshore contractors trekken dan ook vaak op in 
consortiums of betrekken subcontractors in het 
proces om te kunnen inschrijven op de tenders die 
uitgegeven worden door de exploitant. Het winnen 
van dergelijke aanbestedingen in een markt met 
relatief weinig spelers is een vak apart.

Market Intelligence 
In een industrie waarin Nederland bij de hoge-
lonenlanden hoort, moeten contractors op 
andere manieren de deal weten binnen te slepen. 
Nederland moet het daarbij van zijn innovatieve 
vermogen hebben als het gaat om verhogen 
van efficiency en daarmee verlagen van kosten 
van uitvoering. Naast de prijs en de inhoudelijke 
aanbieding gaat het natuurlijk ook om andere 
factoren die de beslissing beïnvloeden, zoals 
market intelligence (oftwel hoe vroeg kun je 
betrokken raken in het field development-proces? 
Hoe en waar zitten je concurrenten?) en de gun-
factor (wie kent wie en hoe goed is die relatie?).

Relatie-ontwikkeling 
Nu offshore-aannemers op de hielen gezeten 
worden door de ‘prijs’-concurrenten, is het belang 
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Relatiebeheer in de  
offshore industrie 

De Nederlandse offshore-sector is vooraanstaand op het gebied van ontwerp, exploratie 

en staat bekend om haar innovatieve karakter, hoge efficiency en vakkundigheid. Echter 

actuele thema’s als duurzaamheid, veiligheid, schaalvergroting en toenemende concurrentie 

dwingen organisaties kritischer naar hun bedrijfsprocessen te kijken. Daarnaast zien we in de 

olie- en gasindustrie een aanzienlijke stijging in de productiekosten en operationele uitgaven 

doordat het vinden en exploiteren van gas- en olievelden steeds moeilijker wordt. Innovatie en 

efficiency gaan een prominentere rol spelen om het onderscheid te kunnen maken. 

door Guido Vrijdag

Guido werkt als CRM Consultant en adviseert bedrijven over CRM-toepassingen
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Voor het uitnodigen van relaties voor een event 
worden uiteenlopende methodes gebruikt: vaak 
good old paper of een e-mail vanuit Outlook. 
Daarbij is achteraf niet altijd te zien wie nu wel en 
niet gekomen is. Andersom is trouwens ook niet 
te zien op welke events een specifieke relatie zich 
heeft aangemeld. Het verzamelen van de totale lijst 
van uit te nodigen en aangemelde relaties vergt 
nog heel wat menselijk organisatietalent. Dynamics 
CRM biedt geautomatiseerd organisatietalent 
in de vorm van dynamische (herbruikbare) 
doelgroepenlijsten, communicatie-campagnes 
en response-verwerking. Daarmee reduceert het 
tijd en fouten en biedt de kans meer aandacht te 
geven aan genodigden die nog niet gereageerd 
hebben. En ook deze contactmomenten worden 
weer zorgvuldig vastgelegd om later nog te weten 
wat er speelde.

Geen keurslijf 
Zodra zich concrete kansen in de markt voordoen, 
dient naast relatiebeheer ook aandacht te worden 
besteed aan het verzilveren van specifieke kansen 
en wel op een zo efficiënt mogelijke wijze. Er 
zijn immers meerdere tenders in voorbereiding 
of velden die ontwikkeld worden en slechts 
beperkte capaciteit om dat allemaal doeltreffend 
te doen. Het proces van ontdekking van een 
mogelijk veld tot het uiteindelijke contract kan 
jaren duren en kenmerkt zich door diverse fases. 
Hierbij kun je denken aan field development, 
lead kwalificatie, tender uitnodiging, tender 
opstellen, tender uitbrengen, toelichting en 
contractonderhandeling.

Het is dan ook van het grootste belang om op 
de juiste momenten de juiste activiteiten te 
ontplooien, opdat je als contractor in de race 
komt, blijft en overwint. Dynamics CRM kan hierbij 
ondersteunen door het proces gestructureerd 
te begeleiden. Zo kunnen op basis van gestelde 
mijlpalen, statusovergangen of gebeurtenissen 
automatische signaleringen naar de juiste mensen 
worden gestuurd. Deze procesinrichting kan naar 
eigen inzicht gevormd worden, Dynamics CRM 
is dus geen keurslijf. Macaw heeft uitgebreide 
ervaring met het inrichten van CRM ten behoeve 
van deze offshore processen en kent als geen 
ander de do’s en don’ts die hier aan te pas komen. 
De balans tussen sturend en faciliterend proces kan 
met de kennis van de CRM consultants eenvoudig 
gevonden worden.

Live rapportage 
Uitgebreide rapportage aan management en 
directie is een must-have. Vragen als in welke regio 
de hoogst gewogen omzetprognose staat, zijn in 
Dynamics CRM eenvoudig te beantwoorden met 
duidelijke overzichten, dashboards en grafieken. 
In de rapportagewens is overigens duidelijk 
een trend waarneembaar van maandelijkse 
rapportage naar ‘live’ rapportage, waarbij de 
laatste vanzelfsprekend meer operationeel van 
aard is. De eenvoud waarmee de medewerker 
zelf zijn incidentele doorsnedes kan maken, biedt 
meer flexibiliteit en vaak ook verrassend nieuwe 
inzichten. De tijd dat je lang moet wachten op de 
afdeling applicatiebeheer om een rapport samen 
te stellen, is hiermee echt achter de rug. Sturen 
doe je namelijk niet maandelijks, maar continu.

Hoewel mobiele apparaten zoals tablets in 
deze business nog niet veel gebruikt worden 
als onderdeel van het proces, merken we dat 
offshore langzamerhand de toegevoegde waarde 
begint te zien. Microsoft speelt hier duidelijk op 
in door Dynamics CRM beschikbaar te stellen 
via alle moderne browsers en met native apps 
voor iPad en Windows 8 tablets later dit jaar. Met 
deze middelen kan de business- development- 
verantwoordelijke zijn afspraken, verslagen, 
taken en communicatie direct zelf regelen zonder 
daarvoor een assistent of secretaresse in te zetten, 
waar ook ter wereld en op ieder moment.

De wereld van offshore contracting verandert 
sterk, bedrijven moeten flexibeler kunnen 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Kennis is 
macht en daarin lopen Nederlandse contractors, 
zoals Heerema Marine Contractors en Seaway 
Heavy Lifting voorop. Veranderingen in processen 
moeten eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. 
Nieuwe inzichten moeten snel voorhanden zijn om 
de juiste strategische, tactische en operationele 
beslissingen te kunnen nemen. Microsoft 
Dynamics CRM ondersteunt dit als geen ander en 
biedt daarbij de juiste flexibiliteit en stabiliteit. En 
Macaw heeft de kennis om daar maximaal gebruik 
van te kunnen maken. n
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Alleen de Google Analytics traceercode 
De Google Analytics traceercode staat bij veel 
websites standaard op de pagina. Het plaatsen 
van deze traceercode zorgt voor een enkele 
aanroep naar Google Analytics bij het laden van 
de pagina. Maar Google Analytics heeft binnen 
een enkel bezoek wel diverse aanroepen nodig 
om zinvol te kunnen meten. Om te weten hoe 
lang mensen op pagina één zijn, wordt het 
tijdsverschil berekend tussen de timestamp van 
pagina één en die van de pagina waar naartoe 
wordt genavigeerd. Indien er geen vervolg 
aanroep komt, wordt het bezoek geadministreerd 
als ‘bounced’ en valt er weinig te berekenen. 
En bij een Single Page Application komt er niet 
zonder meer een tweede aanroep want er is maar 
één pagina.

In figuur 1 geven we een voorbeeld van een 
rapport van een Single Page Application  zonder 
extra maatregelen. Wat opvalt is het hoge 
bounce percentage van 84,02 procent. De 
enige bezoeken die hier niet als bounce worden 
gerekend zijn de bezoeken waarbij de pagina is 
ververst, bijvoorbeeld door het intoetsen van F5.

Google Analytics Paginaweergaven 
Om meer informatie te krijgen, moet de 
gebruiker Google Analytics eenvoudigweg meer 
informatie geven. De standaard page tracker is 
voor een Single Page Application niet voldoende. 
Deze tracker geeft aan Google Analytics louter 
informatie over het bezoek van de pagina en 
gebruikt hiervoor de url van de pagina door 
middel van window.location. Is er maar één 
pagina, dan is het noodzakelijk om met JavaScript 
zelf een paginaweergave te loggen. 

Meetresultaten van een Single Page Application

Inmiddels komt gemiddeld 15 procent van 
het bezoek aan websites van mobile devices 
zoals smartphone of tablet en voor sommige 
websites is dat inmiddels al bijna 25 procent. De 
traditionele websites met veel pagina’s, links, 
dropdown menu’s en fancy mouse overs werken 
echter niet goed op mobile. Geen wonder dus 

dat er steeds vaker 
eerst voor mobiel 
wordt ontworpen en 
er nieuwe interactie- 
modellen voor 
websites komen. Een 
nieuwe trend is een 
website die nog maar 
uit een enkele pagina 
bestaat, een Single 
Page Application(SPA). 
Het adagium ‘scrollen 
is het nieuwe klikken’ 
spreekt in elk geval de 
tabletgebruiker erg 
aan die meer gewend 
is aan swipen dan aan 
klikken. 

Wat in het visueel 
ontwerp van de één-pagina-website mooi oogt, 
kan in de praktijk toch verrassende neveneffecten 
hebben. Een belangrijk neveneffect is dat er, 
zonder maatregelen, in Google Analytics heel 
weinig detailinformatie te vinden is. Omdat 
de website maar een enkele pagina bevat zal 
Google Analytics een hoog bouncepercentage 
weergeven en is er geen betrouwbare informatie 
over de vraag hoe lang mensen op een pagina en 
de website blijven en hoe ze navigeren. 
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Het is interessant om te 

weten hoeveel mensen 

ook daadwerkelijk een 

online formulier invullen.

--------------------------------

Figuur 1. Google Analytics rapport Single Page Application – tracking code [Rapport: Inhoud / Site inhoud / Alle pagina’s]

macaw magazine |  najaar  2013 macaw magazine |  najaar  2013

24 25

Peter werkt als Solution Consultant en adviseert bedrijven over web- en e-commerce  toepassingen. 

door Peter Roling

Google Analytics op een  
één-pagina-website.

De nieuwe trend is een website te maken die uit één 
enkele pagina bestaat, een zogenaamde Single Page 

Application. Alle content staat onder elkaar in de HTML 
of wordt, indien nodig, met JavaScript opgehaald. Het 

levert websites op die qua interactie veel beter aansluiten 
bij tablets waarbij swipen/scrollen de vervanger is van 
klikken. Helemaal goed, maar zonder een beetje extra 
denkwerk rondom Google Analytics loop je wel tegen 

een probleem aan. Je meet namelijk heel weinig en ziet 
bijvoorbeeld altijd een hele hoge bounce rate! 
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Figuur 2 . Google Analytics rapport SPA - inclusief pageviews [Rapport: Inhoud / Site inhoud / Alle pagina’s]

Voorbeeld van een Single Page Application met drie 
onderdelen: wie zijn we, vacatures en contact.

Figuur 3. Het vastleggen van een doel in Google Analytics

Figuur 4. In de vorm van een trechter toont Google Analytics hoeveel 
mensen afhaken op weg naar het doel
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Een voorbeeld hiervan is: _gaq.push([‘_
trackPageview’, ‘/wie]); Stel dat we een Single Page 
Application hebben met één pagina met drie 
onderdelen: wie zijn we, vacatures en contact. 

Binnen deze Single Page Application kan met 
JavaScript een paginaweergave worden gelogd 
zodra er een paginafragment zichtbaar wordt in 
de browser. Scrolt een bezoeker van boven naar 
beneden door de pagina, dan worden er diverse 
paginaweergaven achtereenvolgens gelogd: /
wie, /vacatures en /contact. Op deze manier is 
het dus mogelijk om te zien welke onderdelen 
ook daadwerkelijk worden bezocht en hoe lang 
mensen naar een onderwerp kijken (gemiddelde 
tijd op de pagina). Je kunt dus beoordelen of 
mensen ook daadwerkelijk lezen of zomaar wat 
rondscrollen. 

In figuur 2 wordt dezelfde website gebruikt als 
in figuur 1, maar nu zijn de paginaweergaven 
ingebouwd. Een aantal zaken valt op. Naast 
de root zijn opeens meer url’s zichtbaar terwijl 
de website nog steeds maar één pagina bevat. 
Zoals verwacht is het bouncepercentage opeens 
ook veel lager. Bij paginaweergaven kun je zien 
dat mensen van boven naar beneden scrollen. 
In de tabel ‘uitstappercentage’ is te zien welk 
onderdeel mensen als laatste hebben bekeken 
en daaruit blijkt dat veel mensen afhaken bij ‘wie’ 
(het eerste onderdeel) of ‘contact’ (het laatste 
onderdeel).

Doelen en trechters 
Door de paginaweergaven te gebruiken is het 
ook mogelijk om te gaan werken met doelen en 
trechters. Op de voorbeeldwebsite staat bij ‘stel 
een vraag’ een knop naar een contactformulier.
Het formulier opent met JavaScript in een 
Lightbox, kan direct worden ingevuld en er 
wordt een bedankbericht getoond. Ook het 
formulier geven we een specifieke url. 

de bezoekers het formulier ook daadwerkelijk 
invult. In de praktijk geeft dit aan dat er nog eens 
goed gekeken moet worden naar het formulier. 
Misschien zijn er eenvoudigweg te veel velden 
verplicht waardoor mensen afhaken.

Met een beetje extra moeite, veel meer 
informatie 
Geen website zonder Analytics, maar zoals we 
gezien hebben komt er soms net wat meer bij 
kijken. Google Analytics draait om informatie over 
weergegeven pagina’s maar soms zijn er geen 
of te weinig url’s om te loggen. In die gevallen 
genereren we de paginaweergave vanuit 
JavaScript om daarna toch alle functionaliteiten 
van Google Analytics zinvol te kunnen gebruiken 
en de website eventueel nog bij te kunnen 
sturen. n

Het is interessant te weten hoeveel mensen 
ook daadwerkelijk het formulier invullen, het 
is immers vanuit de online strategie bepaald 
dat de website onder meer tot doel heeft 
dit contact te leggen. Daarvoor willen we in 
Google Analytics een doel definiëren, maar 
dan hebben we paginaweergaven nodig. Bij 
het openen van de Lightbox schrijven we 
daarom een paginaweergave voor ‘/vraag’. Bij 
het bedanktbericht schrijven we een pagina 
weergave voor ‘/vraagverstuurd’. 

Vervolgens definiëren we binnen Google 
Analytics een doel, zie figuur 3. Bij het definiëren 
van een doel wordt eerst de bestemming url 
bepaald en vastgelegd. Een bezoeker kan deze 
doel url bereiken via een klikpad. Ook de url’s van 
alle tussenliggende stappen kunnen in Google 
Analytics worden ingevoerd. 

Door deze in te voeren kan worden gemeten hoe 
de bezoekers zich in dit pad gedragen, zie figuur 
4. Van stap tot stap wordt gemeten hoeveel 
procent van de mensen doorgaan en hoeveel er 
afhaken. Bij de voorbeeldwebsite is de bedank- 
pagina na het contactformulier het enige doel, 
met als paginaweergave ‘/vraagverstuurd’. Er is 
in het voorbeeld namelijk maar één tussenstap 
naar het doel, ‘/vraag’. Uit de trechter blijkt 
dat in dit voorbeeld slechts 20 procent van 
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Arie is werkzaam als senior technology specialist en houdt zich onder andere bezig met de laatste 
ontwikkelingen rond het Microsoft-applicatieplatform en in het bijzonder met Windows Azure.

door Arie Leeuwesteijn

op dataniveau, waarbij een sub-set van de 
data die nodig is voor de cloudonderdelen 
wordt gedupliceerd naar - en indien nodig 
gesynchroniseerd met - de cloud. Daarnaast 
kan er ook nog worden gekozen voor integratie 
op netwerkniveau. Hierbij worden de virtuele 
machines in de cloud op een veilige manier 
gekoppeld aan het eigen on-premises-netwerk. 
De meeste aanbieders van cloud bieden 
standaard mogelijkheden om integratie op zowel 
functioneel, data- of netwerkniveau (of een 
combinatie daarvan) mogelijk te maken.

Voorbeeld 
Een voorbeeld van een hybride oplossing is een 
e-commerce site die gebruik maakt van een 
goed schaalbare en optimaal beschikbare web 
front-store in de cloud. Ook de catalogus en 
allerlei productgegevens zijn opgeslagen in de 
cloud en deze kunnen direct en efficiënt door de 
site worden geraadpleegd. Daarentegen blijft 
gevoelige informatie, zoals klantgegevens en 
bestellingen, opgeslagen in het eigen datacenter. 
Alleen de hoogst noodzakelijk gegevens en 
functies in de back-end zijn goed beveiligd 
en gecontroleerd beschikbaar voor de cloud-
applicatie. Een dergelijke oplossing kan op deze 
manier zowel de beste eigenschappen van een 
cloud benutten, als die van on-premises. Het 
betekent wel dat een hybride oplossing (veel) 
complexer is en een gedegen aanpak vereist. 

Wat is er nodig? 
Om te beginnen moet er uiteraard een gedegen 
inventarisatie gemaakt worden van welke 
onderdelen wel en niet worden gemigreerd. 
Dat lijkt misschien een voor de hand liggende 
exercitie, maar in de praktijk is het niet altijd 
even eenvoudig om die verdeling te maken. 
Want naast de eerder genoemde juridische en 
privacyaspecten komen hier ook de technische 
aspecten aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan 
de aard van de interactie, het volume van het 
dataverkeer en de frequentie van het gebruik van 
de desbetreffende onderdelen en gegevens. 

Cloud als middel, niet als doel

Veel genoemde bezwaren tegen de cloud 
liggen op het gebied van privacy en beveiliging. 
Alhoewel de meeste aanbieders voldoen aan 
beveiligingsstandaarden en het gebruik van 
cloud computing zelfs is goedgekeurd voor 
specifieke branches (voor financiële instellingen 
heeft de Nederlandse Bank goedkeuring 
gegeven), zullen er altijd situaties blijven bestaan 
waarbij gegevens vanwege privacy, juridische of 
technische redenen niet naar de cloud kunnen. 

Deze bezwaren, 
gecombineerd 
met de eerdere 
genoemde 
bedrijfs-
doelstellingen 
bepalen de aard 
van de beoogde 
cloud-oplossing 
en uiteindelijk ook 
welk deel naar de 
cloud kan en welk 
deel on-premises 
moet blijven.

Hybride  
Als er funda-
mentele bezwaren 
zijn om data 

of applicaties niet naar de cloud te migreren, 
betekent dat niet dat cloud computing geen 
optie is. In deze situaties kan een hybride 
oplossing uitkomst brengen om toch, deels, te 
kunnen profiteren van de voordelen. Om een 
dergelijk hybride scenario – niet te verwarren met 
een hybride cloud, een combinatie van private 
en public cloud - mogelijk te maken moeten 
de onderdelen van de applicatie in de cloud 
worden geïntegreerd met de voor die onderdelen 
noodzakelijke functies en data die zich on-
premises bevinden. 

Integratie kan op verschillende niveaus worden 
gerealiseerd. Op functioneel niveau vindt dit 
plaats door functies als services vanuit het eigen 
datacenter te ontsluiten voor toepassingen in 
de cloud. Een andere optie is om te integreren 

-------------------------------- 

Een dergelijke oplossing 

kan op deze manier de 

beste eigenschappen van 

de cloud benutten en die 

van on-premises.

--------------------------------
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Hybride cloud: wel de voordelen, 
niet de bezwaren?

Hoewel cloud computing zo onderhand gemeengoed 
is, blijkt in de praktijk dat veel bedrijven zich nog aan 

het oriënteren zijn. Ondanks alle succesverhalen en 
geclaimde voordelen blijven ze voorzichtig met het 

migreren van hun bedrijfsapplicaties en gegevens 
naar de cloud. De redenen voor dit gedrag zijn 

onbekendheid met cloud-technologie, 
onzekerheid over privacy en beveiliging 

en de impact op de organisatie. Een 
oplossing waarbij een deel van de 

IT naar de cloud gaat en een ander 
binnen de bedrijfsmuren blijft, 

kan dan de oplossing 
zijn. Dit artikel gaat in 

op de aandachtspunten 
van dit scenario. 
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Zoals gezegd profiteert een goed doordachte 
hybride oplossing zowel van de voordelen van de 
cloud en als die van een on-premises-omgeving. 
Een verkeerde verdeling kan juist leiden tot een 
buitengewoon complexe integratie, hogere 
kosten en een verlies van performance en 
functionaliteit. Als dat gebeurt, blijft er van de 
voordelen van cloud computing niets over. Of er 
kunnen toch juridische issues ontstaan als er iets 
misgaat met data waarvan dan achteraf moet 
worden vastgesteld dat die ten onrechte in de 
cloud zijn gezet

Invloed op organisatie 
Nieuwe ontwikkelingen 
brengen soms weerstand 
met zich mee binnen 
organisaties. Deze 
veranderingen liggen bij 
hybride cloud-applicaties 
op verschillende gebieden. 
Allereerst zijn er de al eerder 
genoemde veranderingen 
op het technisch gebied 
van een cloud-oplossing. 
Voor de ontwikkelaars, 
die nog steeds gebruik 
blijven maken van hun 
bestaande ontwikkeltools 
en -talen, lijkt er relatief 
weinig te veranderen. 
Belangrijk voordeel van de 
cloud voor ontwikkelaars 
is wel dat er veel nieuwe services ter 
beschikking komen. Daarnaast kunnen ze zich 
in het geval van platform-as-a-service helemaal 
concentreren op de businessfunctionaliteit 
van hun applicatie, omdat veel onderliggende 
platformaangelegenheden door de cloud-
aanbieder zijn geregeld. 

Waar ontwikkelaars van cloud-applicaties in 
hybride scenario’s vervolgens mee te maken 
krijgen is dat bepaalde functies en data die 
vroeger onderdeel waren van hun on-premises-
applicaties - of naast hun applicaties aanwezig in 
het eigen datacenter - voor hun cloudapplicaties 
nu externe resources zijn geworden. Dat houdt 
in dat er net zoals bij andere externe services 
extra aandacht moet worden besteed aan 
performance, beveiliging, logging en het omgaan 
met situaties waarin de service uitvalt. Voor de 

integratie van cloud- en on-premises-onderdelen 
zullen zij ook steeds meer gebruik moeten 
maken van voor het web geoptimaliseerde 
protocollen en standaarden, in plaats van 
platform- of leverancierspecifieke middleware.

Beheer altijd nodig 
Voor de beheerders in een organisatie verandert 
er misschien nog wel het meeste. De systemen 
waarvoor ze verantwoordelijk waren worden 
nu immers vervangen door virtuele machines 
die ergens in een voor hen ontoegankelijk 
datacenter draaien en die door anderen worden 

beheerd. Gevoelsmatig 
zal dat worden ervaren als 
verlies aan controle. 

Toch zal beheer van 
applicaties altijd nodig 
blijven, zij het dat dit op 
een hoger abstractieniveau 
gebeurt. Het komt er op 
neer dat er een verschuiving 
plaatsvindt naar vooral 
functioneel beheer met 
als kernvraag: voldoet de 
applicatie nog steeds aan de 
business-wensen? 

Uitdagingen hybride 
omgeving 
Juist het beheer 
van een complexer 

wordende hybride omgeving zal weer andere 
uitdagingen met zich meebrengen. Behalve 
met het monitoren van de on-premises-
onderdelen krijgen beheerders te maken 
met de applicatieonderdelen in de cloud 
en de voor hybride omgevingen essentiële 
netwerkverbindingen tussen cloud en eigen 
datacenter. Hoewel het beheer van de cloud-
applicaties op een hoger abstractieniveau 
plaatsvindt, zullen de beheerders over voldoende 
kennis moeten beschikken om de werking en 
performance te kunnen bewaken en problemen 
te kunnen lokaliseren. Moderne tools voor 
systeemmanagement kunnen al gebruikmaken 
van deze gegevens, met als grote voordeel dat 
ook een hybride oplossing als één geheel kan 
worden beheerd.  

Trends & ontwikkelingen

Overeenkomsten 
Op dit vlak zijn er overeenkomsten met wat 
ontwikkelaars hebben meegemaakt door wat 
er is gebeurd op het gebied van ontwikkeltools 
en frameworks. Die hebben ertoe geleid dat 
hun werkzaamheden steeds abstracter zijn 
geworden. Bovendien nam de complexiteit en de 
functionaliteit van de systemen die ze bouwden 
in snel tempo toe. Door de abstractie werd 
een deel van hun inhoudelijke kennis minder 
relevant voor de uitvoering van hun nieuwe 
werkzaamheden. Een deel zag dit als uitholling 
van zijn vakmanschap en verlies van aanzien of 
invloed. Anderen zagen juist de mogelijkheden 
en maakten hiervan gebruik om meer en 
complexer werk in dezelfde tijd te kunnen 
uitvoeren.

Door de abstractie van het platform en het 
zelfbedieningskarakter van het cloudplatform 
zal overigens de grens tussen de activiteiten 
van ontwikkelaars en beheerders steeds meer 
vervagen. Ontwikkelaars dienen in overleg 
met beheer ervoor te zorgen dat de relevante 
informatie voor beheer beschikbaar is. Daarnaast 
moet er ook voldoende informatie vanuit het 
cloudplatform zelf beschikbaar zijn voor het 
bewaken van de performance en het gebruik 
van het systeem en het eventueel doorbelasten 
hiervan. 

De cloudplatforms van de grote providers 
hebben de mogelijkheid om informatie met 
betrekking op performance en problemen uit 
de logging van de door de applicatie gebruikte 
virtuele machines op te vragen. Zoals al eerder 
genoemd kunnen deze worden gebruikt 
vanuit moderne beheeromgevingen waarmee 
óók de on-premises-onderdelen worden 
beheerd. Omdat cloud computing hoe dan 
ook een grote impact heeft op het systeem- en 
applicatiebeheer, is het voor een succesvolle 
migratie naar de cloud noodzakelijk dat de 
beheerorganisatie vroegtijdig wordt betrokken. 

Niet vergeten 
Zoals gezegd is een volledige migratie van een 
applicatie naar de cloud niet altijd mogelijk of 
gewenst. Een hybride oplossing kan dan de 

Trends & ontwikkelingen
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Voor een succesvolle 

migratie naar de cloud 

is het noodzakelijk dat 

de beheerorganisatie 

vroegtijdig wordt 

betrokken.  
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oplossing zijn om toch van cloud-voordelen te 
profiteren. Daarnaast is de hybride aanpak ook 
mogelijk als er specifieke applicatieonderdelen 
zijn die erg veel rendement halen als ze in de 
cloud draaien, en andere niet. Een voorbeeld 
hiervan zijn delen die zeer snel moeten 
opschalen. 

Maar die voordelen kunnen alleen worden 
behaald nadat er weloverwogen bepaald is 
welke onderdelen naar de cloud kunnen gaan 
en welke on-premises moeten blijven. Een 
aspect dat absoluut niet vergeten moet worden, 
is dat hybride oplossingen een flinke impact 
hebben op de beheerorganisatie. Beheerders 
krijgen enerzijds te maken met een hoger 
abstractieniveau als het gaat om het beheer 
van cloud-onderdelen en anderzijds met de 
complexiteit van de combinatie met en de 
integratie van on-premises-onderdelen. n

Publicatie: Bovenstaand artikel is speciaal voor 
het november nummer (5) van het Tijdschrift IT 
Management (TITM) geschreven. TITM is een magazine 
voor Executives en Managers werkzaam in de IT.  
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uitingen ‘liken’ en besluiten alle activiteiten 
rondom een onderwerp te volgen, net als bij 
andere sociale media wordt gedaan. De kracht 
van Yammer is dat het binnen de muren van het 
bedrijfsnetwerk kan blijven.

Van Dynamics CRM zijn sinds de introductie van 
CRM 2011 twee verschillende deployments: on-
premises en online. Microsoft zal de on-premises 
variant niet laten vallen, maar heeft wel het 
‘online first’-beleid bepaald. Dit betekent dat 
alle ontwikkelingen zullen worden gedaan ten 
behoeve van online en later ingepast worden in 
de on-premises updates. Het voordeel hiervan is 
dat er online al veel ervaring met een update kan 
worden opgedaan voordat deze lokaal wordt 
geïnstalleerd. Op deze wijze is Microsoft direct 
bij eventuele problemen betrokken en kunnen 
deze in één keer veel sneller worden opgelost 
voor alle online klanten. Polaris was zo’n online 
update. Veel van de huidige on-premises klanten 
hebben dus nog niet kunnen profiteren van de 
nieuwe mogelijkheden. Dat kunnen ze pas bij 
de volgende release: Orion, die in het najaar van 
2013 verwacht wordt. Hierin is de met Polaris 
ingeslagen weg verder gevolgd. De nieuwe user 
experience is volledig toegepast. Daarnaast zal 
het recentelijk overgenomen Marketing Pilot als 
online oplossing geïntegreerd zijn.

Marketing Pilot 
Marketing Pilot verrijkt Dynamics met integrated 
marketing management, iets wat verheen als 
gemis werd ervaren door de grotere klanten 
van Dynamics CRM. De functionaliteit reikt 
van traditionele marketing-automation zoals 
campagnemanagement en e-mailmarketing 
tot de complexere management functies zoals 
collaborative projectmanagement en zelfs niet 
zulke voor de hand liggende back-end functies 
als expense management en budgettering. 
Hiermee worden naar verwachting zelfs de 
grootste klanten op hun wenken bediend. 
In eerste instantie wordt Marketing Pilot via 
een connector geïntegreerd met Dynamics 
CRM. Microsoft heeft echter nog niets laten 
weten over wat er daarna gaat gebeuren. Ook 

Een nieuw tijdperk voor CRM

Eind 2012 werd een nieuwe release voor 
CRM Online vrijgegeven: Polaris. Deze release 
kondigde een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk 
dat gekenmerkt wordt door mobile, cross-
browser en social. Dit resulteerde in enorme 
aanpassingen onder en boven de motorkap. 
De applicatie die ooit Internet Explorer-only 

zou blijven, werd 
opengesteld voor 
andere veelgebruikte 
browsers. Dit bleek 
nogal wat voeten in 
de aarde te hebben 
gehad, vandaar ook 
vertraging in de 
release. Corporate 
vice president voor 
Microsoft Dynamics 
CRM, Bob Stutz, 
trok het boetekleed 
aan en beloofde 
beterschap. Dynamics 
werd daarnaast 

geschikt gemaakt voor een groter (en niet per 
se Microsoft minded) publiek: de kenmerkende 
Outlook-achtige interface werd ingeruild 
voor een interface die is geïnspireerd op 
gebruik van mobile devices: ‘no more pop-
ups’. Gebruiksvriendelijkheid is met sprongen 
vooruitgegaan dankzij de zogenaamde Flow UX 
(user experience). Hiermee wordt de eerste stap 
gezet naar procesgericht werken in plaats van 
recordgericht werken. Microsoft sprak ook zelfs 
voor het eerst openlijk over het kunnen werken 
met Dynamics CRM op een iPad, iets wat tot dan 
toe ondenkbaar was. Het BYOD (bring your own 
device) principe wordt nu echt omarmd. 

Social Wall 
Ook is het vorig jaar overgenomen Yammer 
(Enterprise Social Network) geïntegreerd in 
de ‘social wall’ van CRM. Zo kunnen interne 
discussies over allerlei Dynamics CRM-gegevens 
worden gevoerd. Ook wordt na iedere wijziging 
een Yammer-pagina aangemaakt, waarop de 
medewerkers op een social media wijze kunnen 
samenwerken. Zij kunnen bijvoorbeeld bepaalde 

----------------------------------- 
Met Microsoft Dynamics 
CRM 2013 wordt de 
eerste stap gezet naar 
procesgericht werken in 
plaats van recordgericht 
werken.
-----------------------------------

Technologie

What’s new in Microsoft
Dynamics CRM 2013 

Microsoft heeft met Dynamics CRM een grote ambitie en een nog grotere 

concurrentiedruk. Salesforce.com, SAP, Oracle en IBM zijn nog steeds volop 

in de race om ultiem CRM-marktleiderschap, waarbij Salesforce.com het 

grootste aandeel in de SAAS-taart inneemt. Microsoft realiseerde zich in 

2012 dat het, wat betreft rijke CRM-functionaliteit en anticipatie op Mobile 

en Social betreft, achterbleef bij zijn concurrenten. Om volwaardig te kunnen 

meedingen in het CRM-geweld moest daar verandering in komen.

Technologie

door Guido Vrijdag
Guido werkt als CRM Consultant en adviseert bedrijven over  

CRM-toepassingen. 
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zal Marketing Pilot nog een apart licentie/
abonnementsmodel hebben. Organisaties 
moeten het er dus echt bijkopen. Voor Europa 
zal het pas beschikbaar komen aan het einde 
van 2013.

Social Analytics 
Voor social analytics heeft Microsoft Netbreeze 
overgenomen. Netbreeze is een Zwitserse firma 
die een vernuftig, gebruiksvriendelijk customer/
social analytics product heeft ontwikkeld met als 
grootste troef een sentimentsanalyse in 28 talen. 
Daarnaast biedt het data mining, transactionele 
en tekstanalysefunctionaliteit. Hiermee meet het 
zichzelf niet met Clarabridge, NextPrincples, SAS, 
Oracle en SAP, maar in die context gaat Microsoft 
het ook niet inzetten. De bedoeling is Netbreeze 
als een social analytics-laag te integreren in 
Dynamics CRM en het daarmee gratis mee te 
leveren met CRM. 

Gartner zegt over dergelijke producten: “Een 
echt overzicht van bedrijfskritieke informatie over 
werkelijke prestaties kan niet worden gegeven 
zonder social media data erin op te nemen. Maar 
die social media data om te zetten naar goede, 
schone – en daarmee bruikbare – data, betekent 
dat je ze over de volle breedte moet vastleggen en 
gemakkelijk moet integreren. Pas dan kunnen je 

systemen het verwerken en analyseren. Daarom 
zien wij een run ontstaan om te bouwen, kopen of 
partneren om de mogelijkheid te creëren juist dit 
te doen.”

Microsoft is werkelijk stappen aan het zetten 
om van de 2013-versie van Dynamics CRM 
een serieuze enterprise-speler te maken. Een 
welkome ontwikkeling voor klanten en partners 
die hun oplossing steeds rijkere functionaliteit 
zien krijgen. Het groeipad na Orion zal nog 
meer mobile bevatten en er wordt gehint 
op een sterke uitbreiding van de Enterprise 
Customer Service functionaliteit. Het zal mij 
niets verbazen als er wederom een sterke 
partij wordt overgenomen en gekoppeld gaat 
worden, net als Marketing Pilot. Al met al een 
heel interessante tijd waarin wij vanuit  Macaw 
de ontwikkelingen met enthousiasme volgen. n

Technologie Column

ALT= The Modern World
welke invloed aanraakschermen op 
de interactie van de Office-applicaties 
hebben.

De software wordt voor aanraak-
schermen ontworpen en gepro-
grammeerd en de hardware volgt met 
rasse schreden. De Windows 8- 
versie van Office is ook bruikbaar op 
Surface-tablets of andere Windows 8- 
apparaten, van het kleinste tablet tot de 
grootste all-in-one pc. Aanraakschermen 
zijn standaard op bijna alle nieuwe 
Windows-apparaten. 

Door Office als Windows 8-applicaties 
te bouwen, laat Microsoft de kracht 
van het platform zien en zoals Julie 
Larson-Green zegt: “[This will show] how 
our applications are moving forward 
into the modern world”. Microsoft maakt 
ook andere moderne programma’s 
zoals OneNote en Lync en zal ooit ook 
Publisher en Visio opnieuw bouwen.

De moderne wereld is dus die van de 
Windows Store-applicaties. Worden 
alle apps ooit modern? Microsoft CEO 
Steve Ballmer sprak in diezelfde keynote 
van 100.000 apps in de Windows 
Store, en miljoenen andere Windows-
applicaties waar wij dagelijks van 
afhankelijk zijn. Criteria zijn vooralsnog 
de bruikbaarheid in een mobiel scenario 
en via aanraakschermen. Als u een 
applicatie of een beperkte set functies 
in een scenario opnieuw kunt bouwen 
als Windows Store App, geniet u van de 
voordelen van het platform, zoals ze ook 
voor Office gelden. En uw app is ’moving 
forward into the modern world’. n

In de keynote van de derde Build-
conferentie eind juni liet Julie Larson-
Green, CVP Windows Engineering, voor 
het eerst een glimp van de toekomst 
zien. Het was ’een preview van een 
alfaversie‘ van PowerPoint in Modern 
UI. Ze toonde een viewer die nieuwe 
overgangen tussen de slides en 
hogeresolutiefoto’s en -video’s bevat. 
Maar de echte vernieuwing is dat 
Microsoft Office onder de codenaam 
Gemini voor Windows 8 tablets aan 
het bouwen is. Dit moet medio 2014 
uitkomen.

De voordelen van zo’n versie van 
Office zijn gelijk aan die van de 
andere Windows Store Apps. Ten 
eerste natuurlijk de store zelf, waar 
applicaties gescreend worden op 
onregelmatigheden en aan allerlei 
voorwaarden moeten voldoen, ook als 
ze door Microsoft zelf gebouwd zijn. 
Distributie en installatie gebeurt op 
een eenvoudige, gebruiksvriendelijke 
manier, die in schril contrast staat met 
de hoepels waar een bedrijf door moet 
springen als het eigen apps via een 
eigen company store wil distribueren. 
Daarnaast worden de applicaties 
automatisch bijgewerkt. Updates 
worden in de nieuwste versie van 
Windows niet eerst gemeld, maar ze 
worden gewoon geïnstalleerd. Laten 
we hopen dat een keuze daarvoor wel 
ergens in te stellen is. Natuurlijk kunnen 
de nieuwe Office-applicaties gebruik 
maken van de functies van het platform. 
Notificaties zullen op de Windows 8- 
manier in de tegel op het startscherm of 
rechtsboven in het scherm verschijnen, 
in plaats van rechtsonder vanuit de 
taakbalk. Contracts helpen de app bij 
het zoeken, delen, printen en aanpassen 
van instellingen. Ten slotte profiteren 
de apps van de aanraakschermen die 
gemeengoed zijn op het Windows 8 
platform. Het zal interessant zijn te zien 

Antoni Dol
Designer
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The Battle of the three Giants

Op dit moment wordt er een platform-oorlog 
gevoerd: de strijd om de cloud. Amazon zit 
momenteel op de cloud-troon als het gaat om 
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Platform-
as-a-Service (PaaS). Het bedrijf heeft niet alleen 
bedacht hoe je nieuwe servers en databases 
automatisch in de lucht brengt, maar biedt ook 
een platform waarmee ontwikkelaars toegang 
krijgen tot een hele reeks aan cloud-services. 
Microsoft heeft echter niet stilgezeten en heeft 

zich pas de laatste 
jaren samen 
met Google 
gemengd in de 
strijd om cloud-
platformdiensten 
en cloud-
infrastructuur- 
diensten. De drie 
technologie-
reuzen (Amazon, 
Google en 
Microsoft) voelen 
feilloos aan dat 
de groei van 
Software-as-a-
Service (SaaS) 

de komende jaren alleen maar zal toenemen, 
en ze willen alle drie hét platform zijn voor de 
toekomstige SaaS-startups.

De strijd om de cloud is nog jong en de uitkomst 
staat nog zeker niet vast. Maar waar Google 
met zijn App Engine nog steeds geen serieuze 
aansluiting heeft gevonden bij eindgebruikers, 
zijn er voor Windows Azure wel degelijk 
kansen om een gooi te doen naar de troon. 
Microsoft is van oudsher namelijk heel sterk 
vertegenwoordigd bij het MKB en bij nagenoeg 
alle grote ondernemingen en is daarnaast ook 
bereid de strijd aan te gaan op het gebied van 
prijs. Dat betekent in ieder geval al winst voor de 
cloud-gebruikers. 

Windows Azure omarmt open source 
Behalve met een aanval op prijs, is Microsoft het 
afgelopen half jaar bezig geweest met een slimme 

tactische zet: het omarmen van open source. 

Waar de eerste versie van Windows Azure 
was opgezet rond het Platform-as-a-Service 
(PaaS)-principe en alleen was te gebruiken 
voor Microsoft .NET development, biedt het nu 
ook kant-en-klare virtuele machines (VM’s) en 
heeft het de deuren geopend voor populaire 
open source-applicaties, programmeertalen en 
besturingssystemen. Een aantal feiten die dit 
onderstrepen:

• Op de Windows Azure management portal 
zijn naast Windows virtuele machines ook 
virtuele machines beschikbaar voor de Linux-
smaken SUSE, Ubuntu en OpenLogic. Het 
credo van Microsoft is hier: “Host any app on 
a virtual machine”. Microsoft heeft zelfs een 
demo van Azure gegeven op een MacBook 
Pro laptop, waarbij een Ubuntu VM in de 
cloud werd opgestart; zoiets was vijf jaar 
geleden nog echt ondenkbaar!

• De Windows Azure Services voor rekenkracht, 
storage en applicaties zijn niet alleen 
toegankelijk voor het Microsoft .NET 
platform, maar ook voor iOS, Android, Java, 
PHP, Ruby, Python en Node.js. Hiermee is 
duidelijk dat Microsoft zijn pijlen richt op 
alle ontwikkelaars en platformen en zich niet 
wil beperken tot alleen .NET. Opvallend is 
de bijzondere rol die is weggelegd voor het 
nog jonge open source-platform Node.js: 
het dient namelijk als basis voor de nieuwe 
Windows Azure Mobile Services. Microsoft 
ziet blijkbaar een grote toekomst voor Node.js 
en wil met Windows Azure hiervoor het best 
passende platform bieden.

• In de Windows Azure Web App gallery zijn 
nu al ruim twintig open source-applicaties 
te vinden, die met een paar klikken kunnen 
worden geïnstalleerd in de Windows Azure 
cloud. Hieronder zijn veel bekende open 
source CMS- en e-commerce-applicaties zoals 
Drupal, Joomla!, nopCommerce, Umbraco 
en WordPress. Daarnaast biedt Microsoft ook 
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Cloud Wars. Windows Azure 
omarmt open source software: 

een tactische meesterzet

-----------------------------------
Behalve met een aanval 
op prijs, is Microsoft 
het afgelopen half jaar 
bezig geweest met een 
slimme tactische zet: 
het omarmen van open 
source.
-----------------------------------

De strijd om de cloud is losgebarsten. Amazon, Google en Microsoft dingen 

naar de hand van het groeiend aantal cloud startups. En Microsoft heeft voor 

Windows Azure z’n geheime wapen ingezet: naadloze integratie met open 

source software .

Dion is werkzaam als solution architect en houdt zich bezig met de architectuur van schaalbare 
websites, mobiele apps en social media. Hij is een groot voorstander van multi channel oplossingen 

op Windows Azure, waarbij web, mobiel en social media worden gecombineerd.

door Dion Olsthoorn
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een Windows Azure-versie van Hadoop, de 
populaire open source big data tool.

Open source vult de ‘gaten’ in het Windows 
Azure Platform 
Waar Microsoft op het gebied van klantbeheer, 
productiviteit-tools en intranetportalen een aantal 
goede cloud-oplossingen 
biedt (o.a. Dynamics CRM 
Online en Office 365), 
heeft het geen eigen 
oplossingen (meer) voor 
het bouwen en beheren 
van digitale marketing- 
websites en e-Commerce- 
shops. Tien jaar geleden 
voerde Microsoft nog 
de producten ‘Microsoft 
Content Management 
Server’ (MCMS) en 
‘Microsoft Commerce 
Server’ (MCS), maar beide 
pakketten zijn inmiddels 
uit de etalage van 
Microsoft verdwenen.

Echter: door het omarmen van open source in 
Windows Azure, worden deze ‘gaten’ opgevuld. 
Hierdoor liggen er grote kansen voor de 
populaire .NET cloud-software Umbraco CMS en 
nopCommerce (een open source e-commerce 
pakket). 

Open source Umbraco CMS op Windows Azure 
Zoals hiervoor al even genoemd, is het open 
source Umbraco CMS optimaal geschikt voor de 
bouw van publieke websites op het Windows 

Azure cloud-platform. Umbraco op Windows 
Azure geeft de mogelijkheid om een website op 
verschillende plekken in de wereld neer te zetten 
(voor optimale globale beschikbaarheid), het 
kent geen limieten voor schaal en groei en biedt 
een flexibele manier van afrekenen (je betaalt 
alleen voor wat je gebruikt). Bijna iedere website, 

hoe klein ook, heeft voordeel 
van de Windows Azure cloud 
vanwege de lage kosten en 
hoge schaalbaarheid.

Bij Macaw hebben we veel 
ervaring met het bouwen 
en beheren van websites op 
basis van Umbraco CMS. We 
kennen Umbraco als een zeer 
snel, flexibel en gemakkelijk 
te implementeren CMS, 
dat al door talloze grote 
organisaties wordt gebruikt. 
Wereldwijd zijn al meer dan 
110.000 websites in Umbraco 
gebouwd en dat aantal loopt 
nog steeds op.

Einde van Cloud Wars - Episode IV 
Microsoft heeft zijn Windows Azure-platform 
nu echt opengesteld voor andere software en 
programmeertalen en is bereid om zijn gebruikers 
alle vrijheid te geven om het Windows Azure-
platform naar wens in te zetten en uit te breiden. 
Open source is hierbij een katalysator, waardoor 
Microsoft een hele grote slag maakt in de strijd 
om de publieke cloud. n

Trends & ontwikkelingen Agenda

Agenda
Macaw organiseert regelmatig events, workshops en trainingen over zakelijke oplossingen. Daarnaast 
zijn wij ook met enige regelmaat aanwezig op externe events om onze kennis en expertise te delen. 
Hieronder treft u een overzicht aan van de evenementen voor de komende maanden. Een actueel 
overzicht van alle evenementen kunt u terugvinden op www.macaw.nl/evenementen

Kennissessie ‘Succes met de cloud’ Live
In samenwerking met Management Team organiseren we een kennissessie over 
cloud. De keynote is in handen van Sander Duivesteijn, onderzoeker bij het 
Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) en gaat over de visie van cloud. 
Edwin Wagenaar van Plan Nederland laat zien hoe zijn dankzij cloud-technologie 
een flinke kostenbesparing, betere samenwerking en het nieuwe werken reali-
seerden. Leer van hun successen én valkuilen. Plus antwoord op al uw vragen 
over de cloud. 
Zuidpark, Amsterdam
http://www.mt.nl/cloud-live

21
november

Interactie Twitter-sessies over cloud
In samenwerking met Computable gaan we in kaart brengen wat er leeft op 
het gebied van cloud. Hiervoor wordt een week lang interactieve kennissessies 
op Twitter georganiseerd. Gedurende deze week wordt iedere werkdag een 
subthema uitgelicht waarover die dag via Twitter (@MacawNL) vragen gesteld 
kunnen worden. De cloud-experts van Macaw zullen de vragen beantwoorden. 
Via de website van Computable worden de thema’s gecommuniceerd.
Twitter
http://www.computable.nl

18t/m22
november

SharePoint Connections 2013 
De SharePoint Connections biedt SharePoint developers, Infrastructuur 
Specialisten, Architects, IT Managers, Business and Power Users sessies aan over 
SharePoint 2013 en Office 365. Deze sessies zullen gegeven worden door MVP’s, 
ervaren onafhankelijke trainers en auteurs net zoals Microsoft Professionals.  
Wij zijn sponsor en met twee sprekers over verschillende onderwerpen goed 
vertegenwoordigd op dit tweedaagse evenement.
Meervaart Theater Amsterdam
http://www.nccomms.com/Sharepoint_Connections/Home.aspx

19-20
november

European Office 365 Connect 
In januari 2014 vindt in Haarlem de eerste European Office 365 Connect plaats. 
Deze conferentie bevat alle trends en ontwikkelingen rondom Office 365.  
Ontmoet onze experts en bezoek de sessie van Bram de Jager die gaat over  
‘Develop, Build, Package, License and Deploy Apps for Office 2013 with Visual 
Studio 2012’.  
Philharmonie Conference center Haarlem
http://www.nccomms.com/Office365_connect/Home.aspx

januari ‘14

-----------------------------------
Door het omarmen van 
open source in Windows 
Azure liggen er grote 
kansen voor de populaire 
.NET cloud-software 
Umbraco CMS en 
nopCommerce.
-----------------------------------

De drie cloud-modellen
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Maarten is Technisch Directeur en één van de oprichters van Macaw. Tevens is hij verantwoordelijk 
voor Knowledge Development waar onder andere de nieuwste technologieën en ontwikkelingen 

onder de loep worden genomen.

door Maarten Sikkema

Steve Ballmer, CEO van Microsoft.
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De beste Microsoft-ontwikkelaars bij elkaar

Build is een jaarlijkse conferentie die wordt 
georganiseerd door Microsoft. Het evenement 
richt zich op de software- en webontwikkelaars 
die gebruik maken van Windows, Windows 
Phone en Windows Azure en andere Microsoft-
technologieën. De Build werd voor het eerst 
georganiseerd in 2011 en is de  opvolger van 
de Professional Developers Conference (PDC) 

en MIX. Op de 
Build-conferenties 
stelt Microsoft 
zijn nieuwe 
producten voor 
aan de developers 
community. Deze 
keer stond de 
Build volledig 
in het teken van 
Windows 8.1. 

Steve Ballmer 
Zonder veel 
omhaal wordt 
Steve Ballmer, CEO 
van Microsoft, 
aangekondigd en 

begint hij aan zijn presentatie. Ballmer is voor zijn 
doen erg ingetogen. Natuurlijk is hij zoals altijd 
‘tremendously excited’ over de voortgang en zijn 
er voor ons ‘fantastic opportunities’, maar hij klinkt 
minder opgewonden dan anders. Waarschijnlijk 
heeft hij andere zaken aan zijn hoofd, zoals de 
perikelen rond Nokia. Hij begint te vertellen 
over de toegenomen release-snelheid binnen 
Microsoft. Dat we zo snel een nieuwe versie 
van Windows hebben is niet eenmalig, dat gaat 
voortaan altijd zo snel. En dat geldt ook voor 
andere Microsoft-producten. 

Dan gaat het over Windows 8. Ik had verwacht dat 
hij de kritiek zou negeren en zou vertellen hoeveel 
miljoen licenties Microsoft geleverd heeft, maar 
dat doet hij niet. Hij vertelt dat ze met Windows 8 
een ‘bold step’ genomen hebben, die wellicht te 
groot was voor veel traditionele pc-gebruikers. Ze 
hebben de kritiek gehoord, en gaan met Windows 
8.1 een ‘refined blend’ tussen de Windows desktop 

en de tegel-interface (eerder bekend als metro) 
maken. Je kunt straks weer rechtstreeks opstarten 
met de desktop en de startbutton komt terug. 
Het startmenu niet, maar in plaats daarvan komt 
een startscherm vol iconen, die door de gebruiker 
zelf te groeperen zijn, net als in het vroegere 
startmenu. 

Windows 8  
Tegelijk zegt Ballmer dat uit hun metingen blijkt 
dat gebruikers die de beschikking hebben over 
een touchscreen veel meer tevreden zijn over 
Windows 8 dan gebruikers met een traditionele 
pc. Windows 8-gebruikers met een touch device 
zijn ook meer tevreden dan gebruikers van 
Windows 7. En het probleem was dat het lang 
heeft geduurd voordat er voldoende tablets en 
touch laptops in de winkels stonden. Eigenlijk 
is er pas nu een behoorlijk aanbod van goede 
Windows 8-laptops en -tablets met touch, 
waarover gebruikers wél tevreden zullen zijn. 
Windows 8 is dus ook niet helemaal voor niets 
geweest. Toch voelt Windows 8.1 natuurlijk als een 
goedmaker voor een versie die altijd omstreden 
zal blijven. Over een tijdje zal er op teruggekeken 
worden net als op Vista: een versie die nodig was 
om vooruit te komen, maar nooit echt geliefd is 
geweest bij gebruikers. 

----------------------------------- 

Met Windows 8 heeft 

Microsoft een ‘bold step’ 

genomen die wellicht 

te groot was voor 

traditionele gebruikers. 

-----------------------------------

ReportageReportage

Windows 8.1 schittert op de 
Build Conference

Build is een jaarlijkse conferentie van Microsoft voor ontwikkelaars. Voor het 

eerst in 15 jaar werd het evenement gehouden in San Francisco waar  

ook Apple, Google en Oracle regelmatig conferenties organiseren. Samen met  

nog vier andere collega’s bezocht ik deze conferentie die  

afgelopen zomer werd gehouden. 



Collega Erik Jansen (links) presenteert Heinken-case op de Build.

Windows 8.1 Preview

Windows search charm
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delen. Het startscherm kan in portrait mode 
gebruikt worden, handig op de kleinere 8” tablets. 
Windows 8.1 gaat ook rekening houden met 
verschillen tussen monitoren in pixeldichtheid: 
het werken op een kleine laptop of tablet met 
daarnaast een grote 24” monitor gaat dus veel 
beter werken. Deze verbetering is hoognodig. 

Het vernieuwde touch keyboard 
valt beter in de smaak: er zijn 
allerlei gestures gekomen 
om sneller tekst en tekens te 
kunnen invoeren. Dat moet je 
als gebruiker natuurlijk wel leren 
gebruiken, maar dat zal zeker 
productiviteitswinst opleveren. 
Ook toont Larson-Green de 
door Ballmer aangekondigde 
Bing-integratie in Windows. 
Vanuit een zoekopdracht (‘San 
Francisco’) in de Windows 
search charm navigeert ze 
soepel tussen de kaart, het 
weer en achtergrondinformatie 
over interessante plaatsen, in 
één schijnbaar geïntegreerde 
omgeving. 

Reportage

Dan volgt een echte aankondiging: Bing komt 
beschikbaar als Application Programming 
Interface (API) binnen Windows. Als niet 
Amerikaanse gebruiker word ik daar in eerste 
instantie niet echt warm van, maar zoeken is wel 
de belangrijkste manier van navigeren over het 
internet en waarom zou dat niet ook zo zijn in 
Windows? Een app starten doe ik nu ook al door 
de eerste letters van de naam in te typen, het 
is eigenlijk best logisch om dat concept verder 
te verbreden binnen Windows.

Julie Larsson-Green – De Windows 8 UI  
Na Ballmer betreedt Julie Larson-Green het 
podium. Julie leidt de Devices and Studios 
groep die verantwoordelijk is voor alle 
hardware-ontwikkeling, waaronder Xbox, 
Surface en accessoires. Ze houdt ook toezicht 
op Microsoft Studios, dat de ontwikkeling 
van games en entertainment voor alle 
apparaten in het hele bedrijf omvat. Zij gaat 
de vernieuwingen in de Windows 8.1 User 
Interface demonstreren. Het is duidelijk dat 
Microsoft allerlei details verbeterd heeft in de 
Windows 8 user interface en heel veel storende 
problemen heeft opgelost. Zo kunnen er nu 
meer dan twee applicaties tegelijk zichtbaar 
zijn in de tegelinterface-omgeving, en kan 
het scherm op willekeurige manier worden 
gedeeld, bijvoorbeeld in twee of drie gelijke 

Reportage

Antoine Leblond – Development  
Dan gaat het over development. Antoine 
Leblond, Vice President van Windows Program 
Management, vertelt dat vanaf 26 juni de preview 
van Windows 8.1 beschikbaar is en tevens de 
preview van Visual Studio 2013. In Windows 
8.1 zitten meer dan vijfduizend nieuwe API’s en 
ze hebben meer dan honderd trainingsvideo’s 
online gezet om de nieuwe functionaliteiten uit te 
leggen. 

Ook Internet Explorer gaat een nieuwe versie 
krijgen (versie 11), met support voor meer 
HTML5-technieken. Zo komt er ondersteuning 
voor WebGL en MPEG DASH, wat het mogelijk 
maakt serieus streaming video te gebruiken 
vanuit de browser. 

Verder is Windows 8.1 het enige platform dat 
standaard driverondersteuning levert voor 
3D-printers. Gedemonstreerd wordt hoe je 
een model dat is ontworpen op de computer 
direct kunt laten ‘printen’ in kunststof. Deze 
ontwikkelingen zijn erg gaaf! 

Gurdeep Singh Pall – Bing  
Dan komt Gurdeep Singh Pall, Corporate Vice 
President Information Platform & Experience 
Management, vertellen over de progressie bij 
Bing. Opgetogen vertelt hij dat het gestaag 
marktaandeel wint van Google en dat blinde 
tests uitwijzen dat de antwoorden die Bing geeft 
door gebruikers hoger worden gewaardeerd 

dan die van ‘de concurrent’. Het gaat dus alleen 
nog om bewustzijn van consumenten. Enigszins 
gefrustreerd moet ik vaststellen dat Microsoft met 
Bing nog steeds Europa negeert, want na twee 
jaar hebben we nog steeds niet dezelfde versie 
van Bing als in de USA, en ik kom zelf toch telkens 
terug op Google. De Bing-zoekmachine zit dus 
geïntegreerd in Windows. Ook zit er een aantal 
bijbehorende controls in, zoals voor het tonen 
van kaarten en zoekresultaten. 

Andere sessies: Heineken!  
Direct na de keynote gaan we kijken naar de 
presentatie over het ontwikkelen van schaalbare 
toepassingen voor Windows Azure. Op zich al 
een interessante presentatie, maar deze heeft 
voor ons een persoonlijk tintje omdat er een 
gastoptreden is van onze klant Heineken, en 
onze Macaw-collega Erik Jansen een deel van de 
presentatie voor zijn rekening mag nemen! 

Ewout Barendregt van Heineken, Dennis Mulder 
van Microsoft en Erik mogen vertellen over het 
UEFA Champions League-project, een marketing- 
actie van Heineken waarvoor een spel is 
ontwikkeld dat deelnemers konden spelen tegen 
hun eigen Facebook-vrienden. Het spel, dat draait 
tegen een Windows Azure backend, verspreid 
over vier datacenters, is getest tot een miljoen 
gameplays per uur! Daarbij is het team de nodige 
uitdagingen tegengekomen. De opgedane kennis 
wordt in deze presentatie gedeeld. Erg mooi dat 
we hier hebben mogen spreken! n
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