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SmartSourcing
SmartSourcing is een begrip dat je steeds vaker hoort, maar wat houdt dit precies in? 

Eigenlijk is er niet echt één betekenis aan het woord SmartSourcing toe te kennen. Iedereen 
associeert het met iets anders. Vaak wordt het geassocieerd met een derde partij die de 
klant adviseert in het outsourcingproces, zodat deze goed afgesproken en binnen budget 
verloopt. Eenander koppelt het niet aan een bedrijfsproces, maar juist aan personeel. Zo 
willen ze aangeven dat het personeel vaardig en kundig is op het gebied van outsourcing.

Hoe ziet Skysource dit?

Outsourcing is ook zo een term dat diverse associaties oproept, maar outsourcing is 
niet hetzelfde als SmartSourcing. Outsourcing is een onderdeel van Smartsourcing. Waar 
outsourcing in onze wereld hoofdzakelijk te maken heeft met het neerleggen van de IT-
infrastructuur bij een externe partij, zoals Skysource, heeft SmartSourcing veel meer te 
maken met het meedenken met de klant, weten wat er speelt in de core-business van de 
klant en hoe dit te verbeteren met behulp van IT.

In veel gevallen is het voor bedrijven spannend om de gehele IT in de Cloud te zetten. 
Begrijpelijk, aangezien je al je gevoelige data bij een andere partij neerlegt. Daarom is het 
essentieel om vooraf de stappen te definieren voor een migratie naar de Cloud. Dit geeft 
vertrouwen en rust.

Om een idee te geven welke stappen benodigd zijn om een migratie naar de Cloud te 
bewerkstelligen is op de volgende pagina schematisch en globaal een Project-aanpak 
weergegeven. Waarbij de verschillende aspecten van een Cloud migratie in kaart zijn 
gebracht.
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Netwerk Data Center Gebruikers Data Applicaties Mail Werkplek Devices Overige

Graag lichten we aan de hand van de werkplek toe hoe het een en ander 
in zijn werk gaat.

Zoals schematisch weergegeven, dienen er globaal 9 aspecten gemigreerd 
te worden voordat een migratie succesvol is afgerond. Hier wordt de 
werkplek als voorbeeld genomen. Op de volgende pagina zijn 5 stappen 
gedefinieerd om succesvol de werkplek naar de Cloud te migreren.



Inventarisatie werkplek1

Online werkplek, inrichten2

Testen3

Integratie tests4

Nazorg5

Het inventariseren van de werkplek is een belangrijke stap in een migratietraject. Voordat 
er een online werkplek aangeboden kan worden dient de IT-dienstverlener te weten hoe 
de huidige werkplek eruit ziet, welke applicaties men binnen de organisatie gebruikt en 
door hoeveel mensen de verschillende applicaties gebruikt worden. Dit kan overzichtelijk in 
beeld gebracht worden m.b.v. een applicatiematrix. Dit is een overzicht van de verschillende 
gebruikersgroepen versus de gebruikte applicaties. Vaak heeft niet iedereen dezelfde set 
applicaties nodig waardoor kosten mogelijkerwijs bespaard worden.

Wanneer alles geinventariseerd is en de IT-dienstverlener weet hoe de online werkplek eruit 
moet komen te zien kan hierop voortborduurt worden. Op basis van de applicatiematrix 
wordt de online werkplek ingericht. De online werkplek is geinventariseerd en in overleg met 
de klant is de structuur bepaald. Nu is het zaak voor de IT-dienstverlener dat deze werkplek 
zodanig ter beschikking wordt gestelt dat deze aan de wensen van de klant voldoet. 

De eerste stap naar een succesvolle migratie is gezet. Nu is het tijd om voor ieder aspect 
een goed stappenplan te maken. Door middel van een stappenplan wordt de migratie naar 
de Cloud duidelijk in beeld gebracht voor beide partijen.

Onderstaand zijn 5 stappen uiteengezet om de werkplek op een goede, overzichtelijke en 
slimme manier naar de Cloud te migreren. In overleg met de klant wordt bepaald wie de 
hoofdverantwoordelijke is voor welke stap. De verantwoorlijkheid kan liggen bij de klant, de 
dienstverlener, een derde partij of een combinatie hiervan.

Na inrichting wordt de online werkplek uitgebreid getest door de klant en worden in de 
volgende stap eventuele mankementen verwijderd.

Negen van de tien keer komen uit de test nog enkele verbeterpunten voort. Dit is natuurlijk 
goed aangezien voor dat de online werkplek in gebruik genomen wordt het naar behoren en  
naar wens van de eindgebruiker moet functioneren. In deze stap wordt in overleg met de 
klant de online werkplek naar wens aangepast.

Wanneer u akkoord bent met de werking van de online werkplek, spreken we een 
migratiemoment af waarop de data wordt opgehaald en geïmporteerd. De omgeving wordt 
vervolgens beschikbaar gesteld aan de gebruikers die vanaf dat moment kunnen werken 
vanuit de Skysource Cloudomgeving.

Ten slotte zal er nazorg plaatsvinden. De puntjes moeten nog op de i gezet worden. Er komt 
altijd wel nog iets naar boven waar de eindgebruiker vragen over heeft. Met een expert 
op locatie beantwoorden wij deze vragen graag zodat de online werkplek naar wens is 
opgeleverd.
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SMART dienstverlening

Tot dit punt heeft alles te maken gehad met outsourcing, de IT bij een externe partij 
onderbrengen. Nu begint volgens Skysource de dienstverlening pas echt. Samen met de 
klant dient de core-business van de klant een boost te krijgen door middel van het slim 
inzetten van technologische oplossingen.

Het meedenken met de klant, weten wat er in de branche van de klant speelt en hierop in 
kunnen spelen. Dat is wat verwacht kan worden van een goede dienstverlener. Daarom 
maakt Skysource de dienstverlening SMART:

Specifiek

Meetbaar

Ambitieus

Realiseerbaar

Tijdsgebonden

Een eigen tailormade omgeving. Specifiek ingericht naar de wensen en eisen van de klant. 
Niks moet en alles kan. Skysource denkt met u mee over de best mogelijke oplossing 
voor uw bedrijf. 

Bij iedere klant dient op frequente basis een klanttevredenheidsonderzoek gedaan 
te worden bij de eindgebruiker. Hieruit komen zowel plus- als minpunten naar voren. 
Aangezien Skysource de eindgebruiker altijd met een glimlach achter zijn werkplek wil 
zien, is dit een essentieel onderdeel van de dienstverlening.

‘Meedenken met de klant’. Weten waar de klant beter van wordt en dit realiseren. Altijd 
voorop kunnen lopen met de nieuwste technologieen en daarmee de klant naar een hoger 
niveau tillen.

‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’ is het motto. Wanneer je als ambitieuze partner de 
klant wil helpen dien je je beloftes waar te maken. ‘Realiseer wat je beloofd’!

Een migratietraject is niet van de één op de andere dag afgerond. Toch streeft Skysource 
ernaast alles zo inzichtelijk mogelijk te maken. Daarom dient de migratie binnen een 
besproken tijdslot succesvol en naar tevredenheid te zijn afgerond. 

Always deliver more 
than expected

- Larry Page -



Zoals eerder aangegeven zijn er negen van de tien keer veterbeterpunten te vinden in de dienstverlening. Om de klant altijd met een glimlach achter de werkplek te zien zitten, dient Skysource deze 
verbeterpunten in overleg met de klant te verbeteren. Dit verbeterproces wordt middels het PDCA principe uitgevoerd.

Plan
In overleg met de klant worden enkele verbe-
terpunten aangedragen. Denk bijvoorbeeld 
aan welke dienst verbeterd moet worden, 
welke stappen daarvoor benodigd zijn en op 
welke wijze deze uitgevoerd dienen te wor-

den. 

Do
Het plan is gemaakt. Nu is het tijd om het plan 
uit te voeren. Voordat de uitvoering plaats 
vindt dienen beide partijen akkoord te geven 

op het gemaakte plan.

Check
Na de implementatie van het plan wordt 
er een check uitgevoerd en nagegaan of 
daadwerkelijk het bedachte plan op de juiste 
manier is geimplementeerd. Als dat niet het 
geval is wordt er nagegaan waar het mis is 

gegaan en waar dat door komt. 

Act
Doe iets met de constateringen uit Check. 
Wanneer er alleen geconstateerd wordt en 
niets mee gedaan wordt zal er in de toekomst 
geen verbetering plaats vinden. Dit heeft als 
gevolg dat er wijzigingen aangebracht dienen 
te worden in Plan en als gevolg hiervan het 

verbeterproces opnieuw begint. 

Zoals hierboven schematisch weergegven, is het verbeterproces een cyclus die zichzelf herhaald. Na de besluitvorming van Act, zal er opnieuw gepland moeten worden (lees: aanpassingen bedacht 
worden), waarna dit wordt uitgevoerd, gecheckt, en actie daarop wordt ondernomen. Deze cyclus zet zich steeds voort. Door dit principe is Skysource in staat te blijven leren en zo continu haar 

dienstverlening te verbeteren.

Continu verbeterproces



De kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen op het allerhoogste niveau staat voorop. 
Het geeft onze klanten de zekerheid dat ze met een deskundige partij, zeker als het gaat 
om kwaliteitsmanagement en informatieveiligheid, zakendoen. Skysource is trots dat ze 
zowel ISO 27001, ISO 9001, NEN 7510 als ISAE 3402 gecertificeerd zijn. Uiteraard blijven 
we ook in de toekomst hierop gefocust. 

ISO27001 is een internationale norm op het gebied van informatiebeveiliging. 
Deze ISO-standaard is van toepassing op zowel commerciële bedrijven, non-
profit instellingen als overheden. 

ISO 27001

ISO9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanage-
mentsysteem van een organisatie. Oftewel: Zeg wat je doet. Doe wat je zegt. 
En het allerbelangrijkste; bewijs het.

ISO 9001

NEN7510 is de norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.
NEN 7510

ISAE3402 is de internationale standaard voor zekerheid bij outsourcing. 
Zekerheid over belangrijke aspecten zoals risico management, de interne 
beheersing of bijvoorbeeld data integriteit.

ISAE 3402

Waarom Skysource?

Skysource, gevestigd in Eindhoven en Schiedam, is een professionele Cloud Service 
Provider (CSP) gericht op de zakelijke ICT-dienstverlening voor bedrijven en instellingen. 
Skysource is met name actief in de HealthCARE en zakelijke dienstverlening. Vanuit de 
modern ingerichte redundante Private Cloud Datacenters is Skysource in staat uw ICT-
omgeving inclusief business applicaties te migreren naar onze clouddiensten.

Contact
+31 (0)88 144 33 00
info@skysource.nl

Eindhoven
Parmentierweg 8
5657 EH Eindhoven

Schiedam
Karel Doormanweg 4
3115 JD Schiedam

Meer weten?
Schrijf snel in voor de Skysource Experience! 

https://www.skysource.nl/skysource-experience/
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