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Vandelanotte kiest voor maximale flexibiliteit en
ruimte voor groei in Savaco’s Atlas cloud

Toen accountancy- en auditkantoor Vandelanotte besliste om zijn volledige ICT-infrastructuur onder
te brengen in het Atlas datacenter van Savaco, was dat voor Change & ICT Director Tim Bertens een
logische stap in de evolutie die veel bedrijven vandaag meemaken. Hij doet het verhaal over de
drijfveren om te migreren naar de cloud, over de criteria die een vlotte datamigratie definiëren en over
de veranderende rol van de IT-afdeling binnen ondernemingen vandaag.

Een logische evolutie
Voor Vandelanotte is de stap naar een partner-hosted cloud een logisch gevolg van de groei van het
bedrijf. Het accountants- en auditkantoor heeft vandaag al 8 vestigingen en mag over de laatste 7 jaar
een verdubbeling van het aantal medewerkers noteren. Voor een onderneming die aan dit tempo
groeit, is het niet eenvoudig om in te schatten wat de IT-noden zullen zijn binnen twee of drie jaar.
Investeren in een IT-infrastructuur binnen het bedrijf, die meestal zo’n vijf jaar moet dienen, wordt
dan ook steeds moeilijker. “Daarom hebben we beslist om de zorg over onze IT-infrastructuur over te
laten aan Savaco. Dat geeft ons de flexibiliteit en de groeimogelijkheden die we nodig hebben, want
we huren enkel die servers en opslagcapaciteit waar we vandaag behoefte aan hebben.”
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De stap naar de Atlas-cloud is voor Vandelanotte een logische verderzetting van de bestaande
samenwerking met hun IT-partner. “Om een on-premise infrastructuur los te laten, moet je een grote
psychologische drempel over. In de cloud zijn je gegevens immers niet meer ‘tastbaar’. Daarom is het
belangrijk dat we onze data en applicaties kunnen onderbrengen bij een partner die we vertrouwen.
Na een samenwerking van zo’n 6 jaar kent Savaco de IT-omgeving en de behoeftes van Vandelanotte
immers door en door. Bovendien blijven onze soms vertrouwelijke gegevens in het Atlas datacenter
op Belgische bodem, wat voor een accountancybedrijf toch niet onbelangrijk is,” verduidelijkt Bertens.

“ Om een on-premise infrastructuur los te laten, moet je een
grote psychologische drempel over. In de cloud zijn je gegevens
immers niet meer ‘tastbaar’. Daarom is het belangrijk dat we onze
data en applicaties kunnen onderbrengen bij een partner die we
vertrouwen.”
Tim Bertens, Change & ICT Director Vandelanotte

Rimpelloze migratie
Het migratieproject naar het Atlas datacenter zelf werd gefaseerd aangepakt, met een grote nadruk
op de juiste planning en een grondige voorbereiding. Hiermee werd een zo miniem mogelijke
downtime nagestreefd. “De overgang naar Atlas is zo goed als rimpelloos verlopen, we hebben geen
noemenswaardige impact op onze dagelijkse business gevoeld. En dat is voor ons één van de
belangrijkste criteria voor het slagen van een IT-project: hoe minder onze gebruikers merken van de
veranderingen, hoe succesvoller het project.”

|Wie is Vandelanotte?|
Vandelanotte werd in 1948 opgericht door Roger Vandelanotte en is inmiddels uitgegroeid tot een top
10 accountantskantoor- en auditkantoor in België. Naast accountancy, tax en audit heeft Vandelanotte
ook specialisten in huis op vlak van hr, legal,
vermogensplanning, corporate finance en risk
management. Met meer dan 280 medewerkers
in 8 vestigingen adviseert het kantoor dagelijks
meer dan 6300 vrije beroepers, zelfstandigen,
bedrijven en familiale ondernemingen bij de
opstart, groei of overdracht van hun bedrijf.
www.vandelanotte.be
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Vandaag is de evolutie naar de cloud echter nog niet op zijn einde voor Vandelanotte. In de toekomst
wil het bedrijf immers nog verder evolueren naar een hybride cloudsituatie. “Bijna al onze data en
applicaties draaien nu onder het toeziende oog van onze partner. Daarmee is de eerste grote stap
gezet. In de toekomst willen we ook publieke clouddiensten gebruiken, bijvoorbeeld om er oudere,
minder bedrijfskritische applicaties in onder te brengen. Hiervoor bekijken we nu samen met Savaco
de mogelijkheden. We evolueren dus naar een hybride situatie waarbij we van verschillende
clouddiensten gebruik zullen maken.”

Een nieuwe focus voor IT
Zowat een jaar nadat het migratieproject werd afgerond, plukt Vandelanotte volop de vruchten van
een uitbesteedde IT-infrastructuur. De schaalbaarheid van een Managed Infrastructure as a Service
laat het bedrijf toe om flexibel om te gaan met opslagcapaciteit en rekenkracht. Bovendien zorgt het
transparante kostenmodel voor een voorspelbare IT-kost, ook wanneer het bedrijf groeit of tijdens
piekmomenten voor de werknemers. “Wij doen regelmatig overnames, waardoor er soms in één klap
een pak IT-gebruikers bijkomen. Op andere momenten hebben we dan weer veel stagiairs in dienst,
en in de wereld van accountancy zijn er ook ieder jaar piekperiodes, zoals wanneer de deadline voor
de BTW-aangifte nadert. Op zo’n momenten kunnen wij snel schakelen en onze storage en capaciteit
tijdelijk verhogen. Bovendien kunnen we ook meteen berekenen wat ons dat per gebruiker per maand
zal kosten. Hebben we het een periode minder druk, dan kunnen we evengoed terugschakelen. In een
on-premise infrastructuur was dit onmogelijk,” verduidelijkt Bertens.
Maar wat voor Vandelanotte pas echt een verschil maakt, is de tijd die vrijkomt voor de IT-afdeling.
“Nu we kunnen vertrouwen op de expertise van Savaco wat betreft onze IT-infrastructuur, moeten we
ons veel minder bezighouden met het puur beschikbaar houden van applicaties en data, wat voorheen
een groot deel van onze tijd besloeg,” aldus Bertens. “Als we vandaag nog een IT-infrastructuur in
eigen beheer hadden, dan zouden we al twee extra mensen hebben moeten aanwerven. Dit betekent
echter niet dat we werkloos geworden zijn, integendeel. In de tijd die nu vrijkomt, kunnen we ons
bezighouden met projecten waarmee Vandelanotte echt het verschil kan maken, zowel bij de
medewerkers als bij onze klanten. Onze rol als IT-afdeling is dus verschoven van een puur
ondersteunende functie naar een meer zakelijke rol, waarbij de focus ligt op de organisatie zelf.”

|Wat is Savaco’s Atlas Datacenter?|
Savaco investeert en engageert zich als cloud-provider van
infrastructuurdiensten, wat heet Managed Infrastructure-as-aService (IaaS). U huurt virtuele servers en storage in een flexibele
pay-per-use
abonnementsformule
en
het
volledige
infrastructuurbeheer wordt voor u verzorgd. Wij nemen uw
applicaties, zoals de mythische Atlas, op onze schouders. Uw
voordelen: een flexibele, schaalbare IT-omgeving, beheersbare
IT-kost en maximale ontzorging.
Meer info: www.savaco.com
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Stappen in de digitale transformatie
Vandaag trekt Vandelanotte dan ook volop de kaart van de digitale transformatie. Het bedrijf zet al
langer in op digitalisering, maar besliste een jaar geleden om op dit vlak nog een stap verder te gaan
met de ontwikkeling van myVandelanotte Accountancy en myVandelanotte Collections. Dat zijn 2
online diensten waarmee klanten realtime hun boekhouding kunnen bijhouden en waarmee ze het
inningsproces ten aanzien van hun klanten kunnen automatiseren. “Hiermee vinden we onze
dienstverlening als het ware heruit,” vult Bertens aan. “Onze dienstverlening is nu te allen tijde
toegankelijk voor onze klanten, zij hebben met myVandelanotte steeds zicht op hun recentste cijfers.
Een ware transformatie dus, ook binnen Vandelanotte, want we hebben hiervoor onze hele
organisatiestructuur herbekeken. Daarnaast startten we recent ook met een nieuwe dienstverlening
op vlak van datasecurity audits.”
De toekomst brengt dus nog heel wat (digitale) uitdagingen voor Vandelanotte, en het IT-team is er
klaar voor: “De fundamenten van onze IT worden nu beheerd door Savaco. Nu we ons hierover geen
zorgen meer hoeven te maken, kunnen we onze kennis als IT-afdeling toepassen op de uitdagingen
van onze eigen organisatie,” concludeert Bertens, “IT-ers hebben altijd al een pioniersrol vervuld
binnen bedrijven: het zijn de eersten die nieuwe digitale technologieën invoeren, nieuwe
werkmethodes uittesten, enzovoort. Vanaf nu kunnen we een dergelijke voortrekkersrol vervullen om
de verdere groei van Vandelanotte te realiseren, over de hele organisatie heen.”

|Vragen?|
Indien u nog vragen heeft over dit specifieke project of indien u
meer informatie wenst over hoe Savaco kan helpen om uw ITdoelstellingen te realiseren, aarzel niet om vrijblijvend contact op
te nemen met Benoit Claus (benoit.claus@savaco.com;
056/26.03.71).
Meer info: www.savaco.com
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