
PostNL.
De post- en pakkettenbezorger PostNL besloot een flink 
stuk van de cloud toekomst vorm te geven met Sogeti; een 
vertrouwde partner die al tientallen applicaties bouwde en 
beheerde voor PostNL. Meer dan 75 applicaties zijn een 
zogenoemde public-cloud in gegaan. Sogeti transformeert  
en beheert deze cloud oplossing gebaseerd op Microsoft 
Azure. ‘Dit model zie je niet veel partijen al toepassen’, 
zegt Gerrie de Jonge, binnen PostNL verantwoordelijk 
voor de cloud transitie. ‘We hebben ontwikkeling en 
onderhoud van applicaties al jaren uitbesteed aan Sogeti 
en andere partijen en laten ze nu de nieuwe rol van cloud 
platformbeheerder op zich nemen. Met Sogeti is het voor 
ons als Benelux-speler erg prettig zakendoen. We kunnen 
snel en op het hoogste niveau met ze schakelen. Omdat 
er nog geen referentiecases van dit formaat zijn, kun je 
zo’n samenwerkingsmodel als het onze alleen aangaan 
met een partij die je vertrouwt en waarmee je een goede 
cultural fit hebt.’

Applicatie portfolio. 
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. 
Razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van Social 
collaboration, Mobile, Analytics en het aanstormende 
Internet of Things zet ingesleten IT principes op zijn kop. 
Bedrijfsapplicaties moeten zoveel als mogelijk naar de 
cloud om snel te kunnen reageren op alle veranderingen 
en de lonkende infrastructurele kostenverlaging. Gelukkig 
is deze noodzaak al bij veel bedrijven geland. Onder de 
noemer platform ‘rationalisering’ en ‘modernisering’ zijn 
al veel klanten gestart met een logische Replace van 
veel van hun standaard “off the shelf” platformen met een 

goed cloud alternatief. Mail servers, Office applicaties, 
HR- en CRM systemen zijn voorbeelden van software waar 
een SAAS alternatief een zeer goede business case heeft. 
Maatwerk Core Business applicaties daarentegen vergen 
speciale aandacht en zijn niet zelden de oorzaak dat een 
“Hybride” SAAS architectuur of PAAS de beste oplossing is.

Cloud Ready Architectuur.
Cloud Applicatie Transformatie van Sogeti helpt u bij het 
ontwerpen en bouwen van het op maat gesneden cloud 
alternatief voor uw huidige totale applicatie portfolio, 
zowel uw ondersteunende software als line-of-business 
software. Een alternatief waarin uw applicatie portfolio 
vanuit de cloud als service (SAAS), als volledig platform 
(PAAS), als virtuele infrastructuur (IAAS) of als een hybride 
variant van deze mogelijkheden geïntegreerd met uw 
onpremise applicaties, kan worden geleverd. 

Create. Value. Fast.
Elke transformatie naar de cloud kent zijn eigen 
uitdagingen. Hoe die uitdaging eruit ziet, de transformatie 
zelf en het hosten van de op maat gesneden cloud 
oplossing zijn onderdeel van Sogeti’s gestandaardiseerde 
3 stappen aanpak Cloud Applicatie Transformatie.

Assess.
In stap 1 wordt middels checklists en op basis van best 
practises een optimaal ingericht proces doorlopen, die 
het cloud toekomstscenario van uw applicatie portfolio als 
geheel bepaalt. Met de Business- en IT doelstellingen van 
de organisatie als leidend kompas wordt er onder andere 
geanalyseerd:
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• De huidige staat van uw maatwerk applicaties als 
geheel en afzonderlijk? Welk maatwerk verantwoordt 
een lange termijn hogere operationele kostenpost?

• De huidige staat van uw HR- en CRM platform? Welke 
‘kleine’ aanpassingen zijn hier in de loop der tijd 
aangebracht? Zijn die echt noodzakelijk voor een 
perfecte procesgang?

• Welke standaard kantoorautomatisering kan worden 
gemigreerd?

• Hoe ziet het totale Transformatie traject eruit? Welke 
workloads kunnen worden onderscheiden? Wat is de 
onderlinge samenhang tussen- en afhankelijkheid van 
deze workloads?

Kortom, tijdens de Assessment fase wordt een 
verantwoorde inschatting gemaakt van de Transformatie 
fase voor uw organisatie als geheel, gebaseerd op uw 
business- en IT doelstellingen. als kosten en baten zijn 
verbonden aan de transitie naar - en RUN van het cloud 
alternatief?  

Transform.
Op basis van de uitkomsten van de Assessment wordt uw 
op maat gesneden Cloud Ready Architectuur bepaald. 
Een architectuur die het best bij u past; waarin uw Business 
en IT portfolio optimaal functioneert en dat voldoet aan 
alle voor uw organisatie bindende richtlijnen. Met in 
acht neming van uw organisatie doelstellingen en de 
architectuur wordt uw transitieplan bepaald? 

Na een positief besluit tot vervolg wordt vanuit het plan 
bestaande bedrijfsapplicaties op verschillende manieren 
naar de cloud gebracht:

Replace: Applicaties worden vervangen door standaard 
cloud alternatieven;
Rebuild: Applicaties worden opnieuw ontwikkeld;
Refactor: Applicaties worden aangepast. Dit is vooral voor 
.NET en Java applicaties een goede optie, omdat die vaak 
weinig wijzigingen vereisen;
Rehost: Applicaties worden as-is of met minimale 
wijzigingen overgezet;

Of, indien er goede redenen aan te voeren zijn:
Retain: We houden de applicaties onpremise aan;
Retire: Indien er geen positieve business case bestaat om 
de applicaties überhaupt in leven te houden wordt een 
end-of-live strategie gevolgd;

Run.
Zijn de applicaties eenmaal overgezet en is uw ultieme 
cloud software architectuur bereikt dan biedt Sogeti u nog 
een complete cloud management RUN oplossing.  Vanuit 
Sogeti’s eigen cloud factory worden  uw applicaties met 
gegarandeerde service levels gehost en onderhouden. Op 
de software wordt, indien gewenst, het mechanisme van 
‘continuous improvement’ toegepast, zodat u zeker weet 
dat de software state-of-the-art blijft.

Uw voordelen.
Met uw eigen op maat gesneden -hybride- cloud 
architectuur is uw organisatie wendbaarder en 
productiever in een steeds sneller veranderende markt. 
Afhankelijk van de mate waarin uw applicatie portfolio 
in de cloud wordt gehost heeft u uw vaste infrastructurele 
kosten evenredig variabel gemaakt. U betaalt alleen nog 
voor werkelijk gebruik. Geen vaste investering op basis 
van piekverbruik. Uw IT werkt kostenefficiënter waardoor u 
zich meer op innovatie kunt richten en minder op in stand 
houding van uw huidige legacy. 

Met de gestandaardiseerde aanpak Cloud Applicatie 
Transformatie van Sogeti weet u van tevoren precies waar 
u aan toe bent.

Aan de slag.
Wilt u weten hoe u uw applicatie transformatie optimaal 
kunt inrichten en daardoor maximaal gebruik kunt maken 
van uw IT, neem dan contact met ons op via  
ton.van.veen@sogeti.com
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