
Met monitoring 
tools meerwaarde 
gaan leveren
Met inzet PIM+ bij Graafschap College, 
Aventusen ROC van Twente 

Datum: 22 september 2018



Agenda
o Aanleiding ROCvT/GC

o Gewenst resultaat/Doel

o Keuzetraject

o Inrichting/Actuele status

o Verwachtingen/toekomst

o Rondvraag



Eerst even een polletje …..

Ga naar:
https://pollev.com/dannymeinema496
en vul de poll in

https://pollev.com/dannymeinema496


Even voorstellen – ROC van Twente
o MBO, VAVO, volwasseneducatie (o.a. LLO, inburgering)

o 18.500 + studenten

o 2.000+ medewerkers

o 33+ locaties in heel Twente

o 6.500 pc’s, 2.300+ laptops, VDI

o 450+ AP’s, eigen datacenter

o 300 (local) apps toenemend aantal SAAS apps

o ICT-visie: “ ICT van nutsvoorziening naar meerwaarde!”



Even voorstellen – Graafschap College

• MBO, VAVO, Taalschool, inburgering en maatwerk oplossingen
• 9.000 studenten
• 800 medewerkers
• 14 locaties in o.a. Doetinchem, Groenlo, Winterswijk 
• 12 km eigen glasvezel
• 2300 pc’s, 800 Thin-Clients en 1200+ laptops
• 6000 actieve wireless klanten



Omgeving

36 ICT-beheerders – waarvan 11 specialisten
Hoe blijf je in control op een 
steeds complexer wordende nutsvoorziening 
en hoe blijven we nieuwe vragen voor?



Historie
ROC van Twente

o Tools: o.a. SCOM, Windows logging , Cacti, 
PRTG, Cisco Prime, scripts, HP SIM, APC

o Tools met beperkingen o.a. geen/beperkt 
in automatische opvolgscripts 

o Losse beheerder, losse systemen – lang 
troubleshooten

o Reactief (passief)

o GBS apart – geen control keten

o Geen SAAS monitoring – regie op keten

o Buiten ICT geen monitoring informatie 
beschikbaar

Graafschap College

o Tools: o.a. SCOM as a service, Windows 
logging , Cisco Prime, SurfOpzichter

o Geen adoptie van Saasproducten

o Statische monitoring zonder flexibiliteit 
om in te grijpen op nieuwe ontwikkelingen

o Complexe instellingen 



Doel
o Minder tools - integratie

o Proactief

o Sneller en gericht troubleshooten

o Meer controle/Voorspelbaar (trends)

o Meer (historische) informatie – rapportages

o Regie op keten (functioneel monitoren)
o (Dus ook) monitoring/regie op randvoorwaarden (GBS) en afnemers



Keuzetraject
o Intern onderzoek – welk probleem hebben we? + Hoge kosten huidige systemen

o Wat kan er (nog meer)?

o Marktverkenning o.a. SCOM (zelf/hosten), Nagios en toen kwam PIM+ in beeld

o Waarom PIM+:
o dekte de lading (en meer) - mijn fantasie was niet toereikend 
o Minder behee r (in rich ting, onde rhoud) - on tzorgen
o (behee r)kosten  laag
o product flexibe l en  con tinue  in  on twikke ling
o invloed  op  on twikke lwensen



Waar staan we nu?
ROC van Twente

o Basis inrichting op orde (juni 2018)

Graafschap College
o Basis inrichting op orde (juni 2017)
o Visuele presentatie op orde (juni 2018)
o 24x7 monitoring 
o 14x7 opvolging calamiteiten via SMS 

We hebben weer overzicht!







Live demo

https://pimplus.rocvantwente.nl/dashboard-view.html?s=0&id=4&fullscreen=1&username=dashboard&password=dashboard&slideshow=1&profile=DMA01


Waar gaan we naartoe?
ROC van Twente

o Verder inrichten ketenmonitoring o.b.v. input 
gebruikers najaar 2018

o Zoals:
o GBS integratie
o Office 365
o Deviant - leermiddelen
o Facet – landelijke examens rekenen en taal
o ELO
o SIS
o Roosterprocessen

o ….. onderzoek integratie IoT ….. DOXUS



Waar gaan we naartoe?
Graafschap College

o Office 365 
o externe applicaties en SaaS oplossingen
o Gebouwbeheersysteem 
o Noodstroom Aggregaat 
o AV-Middelen





Office365 panel



Meer samen – gebru ike rsgroep?
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