
Het is een enorm verschil in tijdsinvestering of je 450 individuele 

desktops beheert of vier centrale images in het hart van je 

netwerk. Martin Schilder maakte deze effi ciencyslag met behulp 

van de VDI-Appliance van IOdis. Deze levert bovendien een 

stabielere omgeving op met applicaties die sneller starten dan 

vroeger het geval was. 

Martin Schilder Groep doet in mobiliteit. De onderneming verkoopt, repareert, 

onderhoudt, verhuurt, least en fi nanciert personenauto’s van de merken Volkswagen, 

Audi, SEAT en Škoda en eveneens bedrijfswagens van Volkswagen. Het is een 

familiebedrijf dat al ruim 75 jaar bestaat en geleidelijk is gegroeid naar zijn huidige 

omvang van 600 medewerkers, verspreid over zestien locaties in het midden van 

Noord-Holland. 
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Referentiecase

Uitdaging

Kostenbesparing en tijdwinst 

door effi ciënter desktopbeheer.

Aanpak 

Desktopvirtualisatie met behulp 

van VMware en VDI-Appliance 

van IOdis.

Resultaat 

Sterke reductie van de beheer-

inspanning, sneller werken met 

applicaties en beter schaalbare 

desktopinfrastructuur.



Toen Erwin Zoet, manager ICT en Beheer, in 2007 bij 
de onderneming in dienst kwam, was er nog sprake van 
een traditionele IT-infrastructuur met een twintigtal 
applicatieservers en honderden fysieke desktops. Machines die 
stuk voor stuk beheerd moesten worden. Het was bovendien 
een niet erg stabiele omgeving, vertelt hij: “Er waren veel 

crashes, onder meer omdat er 
uiteenlopende serverplatforms in 
gebruik waren. Bij uitval van een 
server stopte ook het proces, 
omdat het systeem niet redundant 
was.” Zoet stelde zijn directie voor 
om vol in te zetten op virtualisatie 
en kreeg groen licht. “Onze 
strategie is sindsdien om alles in de 
cloud te stoppen of in elk geval te 
kunnen stoppen.” 

VIRTUALISATIE IN FASEN
In de eerste fase van het verbetertraject werden met behulp 
van VMware alle twintig applicatieservers gevirtualiseerd op 
vier nieuwe machines. Inmiddels draaien daar dertig virtuele 
servers op. Het nieuwe systeem is volledig redundant. 
De applicaties zijn sindsdien altijd in de lucht. In 2010 werd de 
onderliggende hardware ook nog eens versneld vervangen, 
omdat nieuwere hardware meer snelheid en capaciteit bood.

In de loop van 2011 startte de tweede fase in het traject: de 
virtualisatie van de desktops. “Bij toeval kwam ik bij IOdis 
uit.” legt Zoet uit. “Dat kwam omdat ik op zoek was naar een 
manier om onze gevirtualiseerde SQL-servers sneller te laten 
werken. In het verlengde hiervan volgden gesprekken met IOdis 
en IT-dienstverlener AnylinQ over de mogelijkheden van de 
VDI-Appliance.”

BUSINESS CASE
Basis voor de business case was voor Zoet de vaststelling dat 
er periodiek nieuwe fysieke desktops aangeschaft moeten 
worden als je niet virtualiseert. Dat zou op ongeveer één ton 
uitkomen, becijfert hij. “Als je virtualiseert kom je qua licenties 
voor de applicaties ongeveer op hetzelfde uit, dus daar zit geen 
winst. De winst zit in de vereenvoudiging van het beheer. 
Als je 450 desktops individueel en handmatig moet gaan 
updaten en onderhouden dan ben je daar jaarlijks pakweg 1800 
uur mee kwijt. Dat is ruim één fulltime beheerder. Met het 
beheer van vier centrale desktop images ben je misschien maar 
één week kwijt. Dus de business case voor virtualisering is 
volstrekt duidelijk. De volgende vraag is hoe je dat aanpakt.”

Zoet speelde al een tijdje met de gedachte om hiervoor een 
SAN-systeem aan te schaffen, maar hikte tegen de gedachte 
aan dat zo’n systeem toch ook weer bestaat uit een groot 
aantal fysieke harddisks met enorm veel io-verkeer en dus 
forse belasting van het netwerk. “Toen IOdis me wees op 
hun VDI-Appliance dacht ik meteen: ‘Als dat zou kunnen! 
Als het werkt, hebben we iets heel moois. Werkt het niet, 
dan hebben we het in elk geval geprobeerd.’”
De appliance bleek bovendien ruim de helft minder aan 
investering te vergen, waarmee ook de business case voor 
het project in principe rond was. Allemaal redenen voor een 
Proof of Concept, die eind 2011 startte en doorliep tot in 
de eerste maanden van 2012. Er waren proefgebruikers bij 
de directie, bij de verkoop en op de IT-afdeling, elk met een 
eigen desktopimage. Aan de serverkant hoefde voor deze 
proef niets gewijzigd te worden, vertelt Zoet. “Voor VMware 
maakt het niet uit of je servers virtualiseert of desktops.” 

GESLAAGDE PROEF
Voor de gebruikers verandert er in de nieuwe situatie weinig. 
Op hun bureaublad verschijnt een icoontje dat ze moeten 
aanklikken. Daarna laadt de virtuele desktop, die er precies zo 
uitziet als de originele. Het is precies dezelfde werkomgeving, 
die als het ware over de bestaande wordt heengelegd. “Er is 
overigens wel een verschil in performance,” benadrukt Zoet. 
“De applicaties laden sneller dan voorheen. ”

De proef met de appliance is inmiddels succesvol afgerond 
en de eerste gebruikers worden aangesloten. Zoet gebruikt 
de bestaande desktops tot ze helemaal versleten zijn. Of 
‘uitgebrand’, zoals hij dat noemt. Dat levert een bijkomend 
kostenvoordeel op. Als een pc de geest geeft, wordt hij 
direct vervangen door een energiezuinige thin client. 
De VDI-Appliance heeft een maximale capaciteit van honderd 
desktops. Als die grens in zicht is, kan hij er eenvoudig een 
volgende bijplaatsen, geeft Zoet aan. “Zo kunnen we de 
virtualisatie van de desktops gefaseerd aanpakken.”   

In zijn visie gaat er na deze tweede fase nog een derde komen. 
Ook de applicaties zelf zullen er aan moeten geloven. “Dat is 
de lastigste klus, want niet al onze applicaties lenen zich even 
goed om te virtualiseren. Dat is een uitdaging die meer tijd 
vergt. Maar uiteindelijk wil ik alles in onze eigen cloud hebben. 
Die wil ik in zijn geheel kunnen oppakken en ergens anders 
weer kunnen neerzetten. Dan pas is dit traject afgerond.”
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Meer informatie over dit project?
Magdalenastraat 2G • 3512 NH  Utrecht
T +31 30 3030660 • F +31 30 3030661
info@iodis.nl • www.iodis.nl
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