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MICROSOFT AZURE
HYBRIDE CLOUDOPLOSSING
Voor de overgang van hun datacenter naar de Cloud werkt Priva samen met MatrixMind.
Ed de Jong, System and Network Administrator, vertelt in deze case study over die
overgang en samenwerking.
PRIVA GEÏNTRODUCEERD
Priva creëert duurzame oplossingen voor
klimaatbeheersing om verantwoord om te
gaan met de groeiende vraag naar schaarse
hulpbronnen. Priva zorgt met regelapparatuur
en met slimme algoritmes in hun software
zowel voor een zo aangenaam mogelijk klimaat
voor werknemers, als voor energiebesparingen.
Dat doen zij in tuinbouwbedrijven, kantoren
en ziekenhuizen. In het Midden-Oosten en
in Californië doet Priva bijvoorbeeld ook
waterbeheersingsprojecten.
Klanten zijn o.a. partijen die duurzaamheid
nastreven of energie willen besparen. Voor partijen
die een renovatieproject willen doen, blijkt Priva
ook een goede partner omdat hun software met
systemen van verschillende merken kan draaien.
Priva heeft de naam dat zij vergaand meedenkt
met klanten om tot ideeën te komen waarmee een
klant echt geholpen wordt. Het gaat dan niet sec
om het verkopen van regelapparatuur, er wordt
ook specifieke software ontwikkeld.

UITDAGING
DATACENTER MOET VERVANGEN WORDEN
Priva heeft toen hun datacenter te klein werd
en dus vervangen moest worden, de afweging
gemaakt om zelf een nieuw datacenter te bouwen
of over te gaan naar een hybride oplossing in de
Cloud. “Een nieuw datacenter had ‘op de groei’
gebouwd moeten worden, terwijl je in de Cloud
alleen afneemt wat je op dat moment nodig hebt,”
licht Ed toe. Daarbij wilde Priva er - met meerdere
vestigingen in de hele wereld - ook voor zorgen
dat alles voor iedereen bereikbaar is, of je nu op
kantoor in De Lier, in China of thuis zit. Priva wist
van het bestaan van Microsoft Azure en had daar
al eigen ideeën over. Zij hadden toen behoefte
aan een sparring partner met gespecialiseerde
kennis van zaken. Een partij die kon vertellen of zij
de goede kant op gingen of dat zij dingen beter
anders konden oplossen.

“MatrixMind kon goed inzichtelijk maken wat onze stappen konden zijn.
Zij hebben er een heel logisch plaatje van gemaakt en hebben vervolgens
geholpen met de inrichting zelf.”

OPLOSSING
DE MOGELIJKHEDEN GOED INZICHTELIJK
Ed vertelt: “Wij hadden een idee en wilden weten
hoe we dat vorm moesten geven, welke stappen
we moesten nemen. MatrixMind kon dat goed
inzichtelijk maken. Zij kenden de best practices:
hoeveel omgevingen ga je creëren in Azure, welke
omgeving gebruik je waarvoor? Zij hebben er
een heel logisch plaatje van gemaakt en hebben
vervolgens geholpen met de inrichting zelf.” Qua
concept paste het idee van MatrixMind ook goed
bij dat van Priva, zij werken allebei ‘platformonafhankelijk’ voor hun klanten. In die zin hebben
beide dezelfde filosofie.
RESULTAAT
PROBLEMEN WORDEN ALTIJD OPGELOST
“De hele omgeving staat er nu, de migratie is nog
gaande en loopt goed. Wat daarbij heel prettig
is, is dat MatrixMind heel flexibel is bij vragen of
problemen. Er wordt snel gereageerd en er komt
altijd een goed antwoord, een probleem wordt
altijd opgelost. Zonder dat we gelijk een rekening
krijgen.”
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Met betrekking tot interne acceptatie van een
verandertraject, zegt Ed nog: “Het is goed ook zelf
na te denken wat je wilt en nodig hebt. MatrixMind
zal ook voorstellen daarover te praten. Om mensen
in je organisatie mee te krijgen, is het belangrijk
dat mensen merken dat er met hen meegedacht
wordt, ook als de veranderingen zoals in dit geval
beperkt zijn, het gaat allemaal toch net iets anders
dan mensen gewend zijn. Het voordeel van een
hybride oplossing is dan ook dat de organisatie
er geleidelijk in kan groeien. Mensen gaan de
voordelen ervaren en dan krijg je beweging van
onderaf.”

“Er wordt snel gereageerd en er komt
altijd een goed antwoord, een probleem
wordt opgelost. Zonder dat we gelijk een
rekening krijgen.”
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