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In de toekomst geen
vaste werkplekken
meer, maar alleen
plaatsen met
draadloos internet
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Inleiding
Het Nieuwe Werken, flexibel werken, werken 2.0, tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk Werken, allemaal termen om de mobiliteit van het werken aan te
duiden. Doordat vrijwel iedereen beschikt over mobiele apparaten en het internet op vrijwel elke plaats toegankelijk is, zijn werknemers in staat hun werkzaamheden ook op een andere plek uit te voeren dan alleen op kantoor. Steeds
meer bedrijven bieden geen vaste werkplek meer aan op kantoor, waardoor
werknemers verplicht een andere plek moeten vinden om hun laptop te openen.
Dit kan zowel thuis als op een flexwerkplek.
Uit de meest recente Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd
door TNO/CBS, blijkt dat ruim 21 procent van de Nederlandse werknemers op
verschillende plaatsen werkt zoals op kantoor of thuis, op een flexwerkplek of
zelfs op een verre vakantiebestemming. De verwachting is dat dit cijfer steeds
verder zal oplopen en de werkvloer steeds mobieler wordt. In de toekomst geen
vaste werkplekken meer, maar alleen plaatsen met draadloos internet.
Wij zien dat er één groep is die nog onvoldoende meegaat in deze ontwikkeling
en vastzit aan een kantoor om zijn werkzaamheden te verrichten: de IT-beheerders. Zij zouden over dezelfde mobiliteit moeten beschikken als collega’s uit ‘de
business’. Tijd- en plaatsonafhankelijk IT-beheer vanaf elk device. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. IT-beheerders moeten namelijk wel hetzelfde inzicht
behouden als wanneer zij achter de desktop zitten.
In dit whitepaper geven we antwoord op de vraag hoe IT-beheerders, net als de
rest van de Nederlandse werknemers, mobiel kunnen werken en toch hetzelfde
inzicht behouden als wanneer zij op de vaste werkplek de beheersoftware tot
hun beschikking hebben.
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Voordelen mobiel werken
Steeds meer werkenden bepalen zelf wanneer,
waar en hoe zij werken. Bedrijfsprocessen worden ingericht met mobiliteit van de werknemer
als voorwaarde en er wordt van werknemers
verlangd dat zij altijd en overal hun werkzaamheden uitvoeren.
De tijd dat de IT-beheerder bij problemen direct naar de apparatuur loopt om het probleem
op te sporen, ligt al lang achter ons. IT-beheersoftware maakt het mogelijk om op afstand
problemen te analyseren en vervolgens met die
informatie een oplossing te zoeken. Veel IT-beheersoftware biedt niet de mogelijkheid dit op
elke plaats en op elk moment te doen, terwijl de
huidige ‘always on’ bedrijfsprocessen ‘always on’
IT-beheer vereisen. De vraag is hoe dit bereikt
wordt op de meest efficiënte en effectieve manier met voordelen voor zowel de IT-beheerder
als de organisatie waarvoor hij werkt. Het antwoord is dat dit alleen kan worden bereikt als ITbeheerders 100 procent mobiel zijn.
Deze mobiliteit brengt emotionele en rationele
voordelen voor zowel IT-beheerder als IT-managers met zich mee.

Voordelen IT-beheerders
Mobiliteit voor de IT-beheerders stelt hen in
staat privé en werk beter met elkaar te combineren, dat zeker bij 24x7 dienstverlening enorm
belangrijk is. Over het algemeen draagt mobiliteit bij aan het verhogen van het werkplezier
en de werkmotivatie. Dat geldt ook voor de ITbeheerder.
Door mobiliteit kunnen de IT-taken ook op een
andere manier worden gemanaged. IT-beheer
kan samen met andere taken worden uitgevoerd. Het is niet altijd nodig om de gehele
werktijd achter een beeldscherm te zitten om de
werking van de IT-infrastructuur in de gaten te
houden. Als de beheersoftware de IT-beheerder

op tijd informeert over dreigende verstoringen,
kan hij of zij ook ander werk verrichten. Mobiliteit zorgt er dan voor dat de werklocatie er niet
meer toe doet. Mocht er zich een incident voordoen, kan de beheerder via zijn mobiele device
een analyse uitvoeren, een diagnose stellen en
het probleem op afstand verhelpen.
Als die mix tussen IT-beheer en ander werk ook
nog eens grotendeels door de IT-beheerder zelf
kan worden bepaald, is hij of zij meer betrokken
bij de organisatie. Het verantwoordelijkheidsgevoel wordt vergroot, wat resulteert in toegewijde beheerders.
Tot slot verbetert de dienstverlening doordat
IT-beheerders de werkzaamheden altijd kunnen
uitvoeren als dat nodig is. Hoe flexibeler de beheerders zijn, hoe sneller zij een klant van dienst
kunnen zijn. Of een beheerder nu onderweg is,
op kantoor werkt of thuis op de bank zit, hij is
goed bereikbaar en inzetbaar. Dit vergroot de
klanttevredenheid en dat is voor een individuele
IT-beheerder ook erg belangrijk.

Voordelen IT-managers
Wanneer beheerders mobiel werken en meerdere taken uitvoeren, hebben zij minder te
maken met werkonderbrekingen en leegloop,
waardoor de werknemersproductiviteit stijgt.
Maar het rendement reikt verder. Managers
hebben namelijk altijd via elk device direct inzicht hoe de dienstverlening ervoor staat. Zij
hebben de laatste status van de IT-infrastructuur
paraat en zij zien bijvoorbeeld de voortgang van
incidenten, de werklast van de IT-beheerders en
de beschikbaarheid van IT-componenten. Om
die real-time informatie te kunnen verstrekken
hebben de IT-beheerder en de IT-manager wel
faciliteiten nodig om mobiel de informatie in het
IT-beheersysteem actueel te houden.

Mobiliteit heeft emotionele en
rationele voordelen.
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Naast inzicht en controle, krijgen managers door
de inzet van mobiel werken meer gemotiveerde
medewerkers. Enthousiaste en betrokken beheerders zijn essentieel voor het succes van een
organisatie.
Uiteindelijk levert mobiliteit een kostenbesparing op voor IT-managers. Per slot van rekening
wordt efficiënter omgegaan met resources en
worden diensten effectiever verricht. De praktijk zonder mobiliteit is dat beheerders continu
de IT-omgeving monitoren en als men denkt dat
ingrijpen nodig is komt men in actie. Hoeveel tijd
er ‘onzichtbaar’ verloren gaat is vaak niet helder.
Het kan veel efficiënter. Door beheerders flexibel in te roosteren en door IT-beheer te mixen
met andere werkzaamheden kunnen IT-managers effectiever met hun personeel omgaan.
Mobiel werken kent dus veel voordelen voor
IT-managers en –beheerders, maar met welke
voorwaarden dienen zij rekening te houden om
mobiliteit voor IT-beheer succesvol te implementeren?

Mobiliteit levert een
kostenbesparing op.
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Voorwaarden
mobiel werken
Er is een aantal vereisten als het gaat om mobiliteit in IT-beheer. Het invoeren van mobiel werken mag de klant niet schaden en moet de klanttevredenheid vergroten. De beheerder moet
kwalitatief werk leveren, ook als de werkwijze
en werkomstandigheden veranderen.
Om de kwaliteit te handhaven, beter nog op te
voeren, moeten IT-beheerders en IT-managers
op elk gewenst moment, op elke plaats en vanaf
elk device inzicht hebben in de hele IT-omgeving. IT-beheerders dienen onafhankelijk te
zijn van hun vaste werkplek om 24x7 IT-beheer
te kunnen uitvoeren. Relevante informatie en
analyses dienen ook toegankelijk te zijn buiten
de vaste werkplek. IT-managers moeten altijd
en vanaf elke plek de regie kunnen nemen. Dit
vraagt o.a. om inzicht in hoe de dienstverlening
ervoor staat, de status van de IT-voorzieningen,
de workload en activiteiten van de beheerders.
Daarnaast moet men altijd snel kunnen reageren op (mogelijke) verstoringen en vragen van
klanten of collega’s. Net als op kantoor moet
het net zo handig en eenvoudig zijn om kennis
en ervaringen van collega’s en derden te kunnen
delen en gebruiken. Vanaf de mobiele werkplek
moet het mogelijk zijn om toegang tot de IT-infrastructuur te krijgen voor preventieve of correctieve werkzaamheden.
Vervolgens moeten zowel beheerders als managers altijd en overal (stand-by)diensten kunnen
regelen.
Het zal duidelijk zijn dat mobiel werken extra
veiligheidsmaatregelen vraagt om ongeautoriseerd gebruik te vermijden.
Nu rest ons alleen nog de vraag ‘hoe realiseer je
mobiel IT-beheer in de praktijk?’

IT-beheerders dienen
onafhankelijk te zijn van hun
vaste werkplek
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Monitormelding en individuele melding op iPhone
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Root cause analyse en CI details op iPad
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De hele IT-omgeving
beheren via één applicatie
Om mobiel werken tot een succes te maken zullen IT-beheerders en -managers altijd en overal
toegang moeten hebben tot één overzichtelijk

Online kunnen beschikken over betrouwbare
CMDB-data zal het inzicht aanmerkelijk verbeteren en alleen een actieve CMDB kan die

IT-beheersysteem. Via een applicatie (app op
mobiele apparaten) zowel op de laptop, vaste
computer, tablet als smartphone komt die toegang tot stand.

betrouwbaarheid geven. Met de Active CMDB
kan de IT-beheerder bij het analyseren van een
melding direct actuele informatie opvragen van
gerelateerde configuration items (CI), zoals servers, netwerkcomponenten, databases, Vlans,
SANs. Doordat relaties tussen CI’s in de CMDB
zijn vastgelegd kan een ‘root cause’ en ‘impact’
analyse snel worden gemaakt, ook op het mobiele apparaat.

Hoe mobiel IT-beheer gerealiseerd kan worden,
kan het beste worden toegelicht door een praktijkoplossing onder de loep te nemen. In de volgende paragrafen worden de cursief gedrukte
voorwaarden uit het vorige hoofdstuk uitgewerkt door de functionaliteit van Gensys Anywhere (de applicatie) hier tegenover te zetten.

Inzicht op elk gewenst moment,
op elke plaats en vanaf elk
device
Vooral voor de IT-beheerder is de real-time beschikbaarheid van monitordata essentieel. Die
monitordata worden weergegeven in meldingen
die de beheerder vervolgens nader analyseert
door de details van de melding op te vragen en te
onderzoeken waardoor de melding is ontstaan
en welke gevolgen de melding kan hebben.
Een melding toont naast de omschrijving onder
meer de zwaarte (severity), het meldingtype
(bijvoorbeeld ‘performance’, ‘capacity’, ‘availability’, ‘usage’), het gerelateerde ticket, het gerelateerde CI (Configuration Item), benodigde skills.
Bij dit laatste kan opgevraagd worden wie over
deze kennis beschikt, intern of extern.
Mobiele apparaten, zeker smartphones, stellen door hun vaak beperkte schermoppervlak
strenge eisen aan de overzichtelijkheid. Filter- en groeperingsmogelijkheden dragen hieraan bij. Zo kunnen monitormeldingen worden
getoond door o.a. te filteren op ‘severity’ of te
groeperen per meldingtype.

Met de ‘root cause’ analyse kan in een oogopslag
bekeken worden waarmee het CI verbonden is
en waarvan het afhankelijk is, waardoor zo snel
mogelijk de oorzaak van een verstoring te achterhalen is. Met de ‘impact analyse’ kan gekeken
worden welke CI’s, IT-services en business services afhankelijk zijn van de betreffende CI en dus
mogelijk last hebben van een verstoring. Ook
voor het plannen en uitvoeren van ‘changes’ is
inzicht in de relaties binnen de IT-infrastructuur
belangrijk.
CMDB-gegevens geven ook inzicht in wie de primaire contactpersoon is, welke procedures en
werkinstructies gelden, welke documenten online beschikbaar zijn en, voor fysieke CI’s, waar
de CI zich bevindt (ruimte, rack, positie).

Met Gensys Anywhere is
tijd- en plaatsonafhankelijk
IT-beheer vanaf elk device
mogelijk. Gensys Anywhere is
bedoeld voor de IT-beheerder,
de service manager, de ITmanager, de interne of externe
klant, de eindgebruiker of de
eindgebruiker van de klant.

De Active CMDB bevat
de actuele data van ITcomponenten en biedt realtime inzicht in de IT-omgeving,
inclusief alle relaties en
afhankelijkheden. Automatisch
wordt vastgelegd met welk
fysieke of logische configuration
item (asset) een IT-component
verbonden is. Wijzigingen
worden direct gedetecteerd en
geregistreerd.
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Grafiek capaciteitsdata van een disk op iPad
Om analyses accuraat uit te voeren zal data
over de performance, capaciteit en verbruik
voorhanden moeten zijn. Niet alleen de meest
recente data, maar ook data die verder teruggaan. Rekening houdend met de mogelijkheden
van het mobiele device worden die gegevens
ook grafisch weergegeven. Niet alleen van één
CI, maar ook de gegevens van verschillende CI’s
kunnen met elkaar in verband worden gebracht.
Zo kan men nóg sneller inzicht krijgen, trends
herkennen en bepalen op welk moment er gehandeld moet worden.
De IT-manager heeft daarnaast met de applicatie direct inzichtelijk hoe het ervoor staat met de
dienstverlening. In één overzicht wordt de status van de business services en de gerelateerde
IT-services met hun huidige beschikbaarheidswindow en –cijfers weergegeven. Deze cijfers
worden afgezet tegen de SLA, waardoor de manager direct ziet of deze gehaald wordt. Verder
hebben zij inzicht in de workload en activiteiten
12

van de beheerders. De IT-manager kan o.a. detailinformatie opvragen over tickets en systemen, zien of systemen gepland of ongepland in
maintenance staan, eenvoudig KPI’s monitoren,
inzage krijgen in de bezetting van de IT-afdeling
en in het (stand-by)rooster. Kortom: de IT-manager heeft een compleet inzicht in de gehele
dienstverlening. Hij kan direct actie ondernemen en personeel eenvoudig af- en opschakelen.

Altijd snel en accuraat kunnen
reageren
Door via een mobiel apparaat inzicht te geven
en diagnoses te stellen, is de eerste stap gezet
in het snel en accuraat reageren op (mogelijke)
verstoringen en vragen.
Kan de beheerder het niet alleen af en heeft
hij of zij hulp nodig? De applicatie vindt snel de
juiste collega of externe partij op basis van zijn of
haar beschikbaarheid en vaardigheden. Vanuit
de melding kan een ticket worden aangemaakt
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met alle informatie over de melding. Degene die
vervolgens deze melding gaat behandelen heeft
alle informatie direct voorhanden en kan onmiddellijk aan de slag.
Niet altijd heeft een mobiele app of browserapplicatie voldoende functionaliteit voor alle
beheertaken, vooral 2e en 3e lijn beheertaken.
De beste oplossing hiervoor is om dan de clientbeheerapplicatie te gebruiken op een Windowsapparaat (laptop, tablet) en vervolgens een met
certificaten beveiligde internet-verbinding tot
stand te brengen met de centrale beheerserver.
De beheerder kan dan op zijn mobiele werkplek
alle beheerwerkzaamheden uitvoeren die hij of
zij nodig vindt.

den de rechten dynamisch toegewezen, waardoor deze niet meer handmatig ingevoerd of
permanent verleend hoeven te worden. Wordt
de dienst tijdelijk overgenomen dan worden de
rechten tijdelijk overdragen aan de ander binnen hetzelfde team.
Zo wordt het een stuk eenvoudiger om diensten
over te dragen of over te nemen van een collega.
Het verbetert de effectiviteit van de (stand-by)
diensten, vermindert de overhead om diensten
in te plannen, en de tevredenheid van medewerkers wordt vergroot omdat zij meer controle
krijgen over hun eigen werkuren.

Als correctieve en preventieve handelingen op
de IT-infrastructuur nodig zijn, dan wordt veelal
gebruikt gemaakt van specifieke software. Toegang vanaf een mobiel apparaat is dan niet altijd
gegarandeerd. Als de specifieke software niet
via een browser te gebruiken is, kunnen ‘remote
desktop’ of ‘remote user support’ apps de oplossing zijn. Gebruikt de beheerder een Windowsapparaat, zoals hiervoor toegelicht, dan behoort
het opzetten van een beveiligde verbinding naar
te beheren IT-infrastructuur tot de mogelijkheden om systemen te benaderen en/of ‘over te
nemen’.

Altijd en overal diensten
kunnen regelen
Via het (stand-by)rooster bepaalt de applicatie
welke medewerker moet reageren. Dit rooster
kunnen zowel de IT-beheerder als IT-manager
aanpassen en bijwerken.
Een beheerder kan de dienst al dan niet tijdelijk
van een ander overnemen. Ook kan de beheerder zijn of haar dienst overdragen aan een ander.
Voor de actieve dienstdoende beheerder wor-

Stand-by team op iPhone

Gensys X, de Business en IT
Service Management oplossing
van SPS, is de verborgen ‘engine’
achter Gensys Anywhere.
Gensys X is workflow-gebaseerd
waardoor beheeractiviteiten
afgedwongen of voorgesteld
worden door gebeurtenissen
en uitgevoerde activiteiten.
Noodzakelijke registraties
worden impliciet of expliciet
volgens richtlijnen gemaakt.
Beheerworkflows zorgen
voor een beter bestuurbare
beheerorganisatie, betrouwbare
data en registraties, meer en
beter inzicht en efficiënter ITbeheer.
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Extra veiligheidsmaatregelen
De mobiele applicatie is niet door een ieder zomaar te gebruiken. Downloaden kan wel, maar
voor het activeren is goedkeuring nodig, die pas
na zorgvuldige controle wordt gegeven. Ook
kan centraal het individuele gebruik worden ingetrokken.
Een geldige gebruikersnaam en wachtwoord
zijn nodig om toegang tot de applicatie te krijgen waarbij optioneel integratie met de Active
Directory mogelijk is. Veilig toegang tot de ITinfrastructuur is alleen mogelijk als hiervoor een
certificaat of certificaten is (zijn) afgegeven. Zie
ook het kader hiernaast.

telefoonfunctie contacten snel en effectief tot
stand.
Asset-data kunnen worden aangepast en doordat het mobiele apparaat makkelijk meegenomen kan worden naar bijvoorbeeld het datacenter is het eenvoudig om de gegevens in de CMDB
te verrijken door het invullen van bijvoorbeeld
serienummers, rackposities, kabelidentificaties,
etc. Het lezen van barcodes en QR-codes maakt
dit nog een extra eenvoudig en accuraat.

Het gebruik van diverse functies binnen de applicatie is alleen mogelijk als hiervoor de rechten
zijn verleend. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van
CMDB-data, het aanmaken van een ticket of het
verwijderen van contactgegevens. Deze rech-

Veilig en controleerbaar
toegang tot de IT-infrastructuur
is een vereiste, zeker mobiel.
Gebruikers van Gensys
beschikken over een ‘identity
management’ module waarbij
beheerders veilig inloggen op
IT-componenten. Deze functie
bevat o.a. centrale beveiligde
opslag van wachtwoorden
en toegangspaden die niet
bekend zijn bij de beheerders,
autorisatieregels en auditing
journals. Gensys Identity
Management voldoet aan de ISO
27001/2 certificeringseisen.

ten worden centraal gezet en zij gelden voor elk
device.

Meer dan een ‘kijkpijp’
De applicatie is niet alleen een ‘kijkpijp’ op de ITinfrastructuur, maar een interactief tool.
Zo is het registreren en muteren van tickets mogelijk, worden bij behandeling van een ticket de
activiteiten inclusief de tijdsbesteding vastgelegd, kunnen systemen (ook die in de cloud) inonderhoud geplaatst worden, zijn assetdata in
de CMDB te muteren, etc.
De applicatie bevat ook CRM functionaliteit. In
de database met informatie over klanten, relaties, contractpartijen/leveranciers, etc. zijn de
details van die organisaties opgeslagen. Op het
mobiele device zijn deze gegevens in te zien en
te muteren. Van elke organisatie zijn detailgegevens over contactpersonen vastgelegd die
eveneens te wijzigen zijn. Op een mobiel apparaat komen door de integratie met e-mail en de
14

Contactdetails op iPhone

Gensys X zorgt dat Gensys
Anywhere veel geïntegreerde
functionaliteit heeft.

Continuïteit in IT

Conclusie
Wat voor iedereen al mogelijk was, wordt nu ook
voor IT-beheerders en –managers mogelijk. Mobiliteit is niet meer weg te denken in het werkveld en IT mag hierin niet achterblijven. Wanneer IT-beheer ook plaats- en tijdonafhankelijk
wordt, kunnen zowel beheerders als managers
genieten van de vele voordelen die deze nieuwe
manier van werken biedt. Zowel de motivatie,
het werkplezier, de productiviteit, de kwaliteit,
zij worden er allemaal beter van. Altijd en overal
inzicht hebben in de IT-omgeving, de IT-processen en het IT-personeel levert een kostenbesparing op voor de hele organisatie.
De randvoorwaarden dwingen af dat alleen een
innovatief IT-beheersysteem met diepgang,
maar wel overzichtelijk, en te gebruiken op een
desktop, laptop, tablet en smartphone noodzakelijk is.
Met dit systeem kunnen IT-beheerders en ITmanagers ‘any time’, ‘anyhow’ en ‘anywhere’
correct en volledig hun werk uitvoeren. Met één
applicatie verrichten zij optimaal business en IT
service management.
Om de klant zo goed en zo efficiënt mogelijk te
bedienen dienen IT-beheerders en -managers
100 procent mobiel te zijn. Duik nu in de mogelijkheden van mobiel IT-beheer, doe ervaring op
en geniet van de voordelen.
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Continuïteit in IT
Als innovatieve IT-organisatie met meer dan 20 jaar
beheerexpertise bij meer dan 450 gerenommeerde klanten
is SPS één van de belangrijkste spelers in de markt. SPS is de
ontwikkelaar en leverancier van de Business en IT Service
Management oplossing Gensys™ en aanbieder van de op Gensys
gebaseerde RES-Q beheerdiensten en Datacenter services.

Gensys Business en IT Service Management Software
Gensys is de multi-tenant IT-beheersoftware voor proactief en
voorspellend beheer. Met Gensys is de IT-infrastructuur continu
beschikbaar, is volledig inzicht in en grip op de IT mogelijk, worden
de IT-beheerprocessen efficiënt uitgevoerd en zijn de kosten voor
het IT-beheer structureel lager.
Een succesvolle en servicegerichte IT-organisatie, die aantoonbaar
waarde toevoegt aan uw business, wordt gerealiseerd met behulp
van Gensys.

SPS Continuïteit in IT
Buitenomweg 17
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The Netherlands
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