Gecentraliseerde
CAD-werkplekken voor
ROTO dankzij CSN Groep
en kennispartners
Staal en staalbewerking, Roostertechnologie, Oppervlaktebehandeling en

“CSN Groep spreekt
dezelfde taal
als onze softwareleveranciers.”

Zinkrecycling: dat zijn de vier Business Units van ROTO. ROTO is met andere
woorden sterk in staal. Nadat de organisatie alle office-werkplekken had
gecentraliseerd, waren ook nog een twintigtal specifieke CAD-werkplekken
aan de beurt. In totaal werden er 300 werkplekken aangepakt. Het project is

- Marcel Engels, system
consultant bij ROTO

ontstaan vanuit de vraag om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken. Daarvoor
kan ROTO altijd rekenen op haar IT-partner CSN Groep.
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Nauw contact met
ecosyteem van
kennispartners

“In de online omgeving konden de key users
de applicaties testen. Alle input daaruit werd
meegenomen in de verdere uitrol.”

Het vertrouwen werd alleen maar
bevestigd toen bleek hoeveel kennis
Michiel van Bergen, CAD Workspace

- Michiel van Bergen, CAD Workspace Adviseur bij CSN Groep
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“De goede
voorbereiding door
CSN Groep, de
samenwerking met
de kennispartners
en de betrokkenheid
van de key users
vormden de
succesfactoren om
dit project binnen
de planning en het
voorziene budget op
te leveren.”
- Tom van Lindert,
financieel directeur bij
ROTO
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omgeving in te zetten voor de Proof of
Concept, was geen grote investering

Na de oriëntatiefase volgden de

in hardware nodig voor de technische
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afbreukrisico de PoC starten.”

werden zowel de behoeften van
de eindgebruiker als de technische
consequenties in kaart gebracht”,
gaat van Bergen verder. “Een

HPE-infrastructuur aan
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belangrijk onderdeel van dat
functioneel en technisch ontwerp

De onderliggende IT-omgeving is

was de proof of concept. Daarbij
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hadden we al het volledige datacenter
en de uitwijkomgeving vervangen.
Het was een logische keuze om daar
verder op te bouwen.”
Doordat het functioneel en technisch
ontwerp zo goed waren voorbereid,
is de uitvoering nagenoeg vlekkeloos
verlopen”, concludeert van Lindert.
“Een nauwgezet plan zorgt ervoor
dat er geen losse eindjes zijn, geen
onafgewerkte fases. Gedurende
het traject hebben we dan ook
geen zorgen gehad. De goede
voorbereiding door CSN Groep, de
samenwerking met de kennispartners
en de betrokkenheid van de key users
vormden de succesfactoren om dit
project binnen de planning en het
voorziene budget op te leveren. We
zien dit project als een voorbeeld om
andere projecten aan te pakken.”
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