Dankzij WVD werkt Modderkolk
op maximale snelheid
Windows Virtual Desktop garandeert soepele werkervaring
Matig presterend digitaal gereedschap zorgde voor een slechte

optimaal. Dat geldt ook voor Modderkolk, een installatiebedrijf

werksfeer bij de engineers van Modderkolk. Voor velen was het

in industriële elektrotechniek. Het bedrijf ontwerpt, installeert en

zelfs deels de reden om een andere baan te zoeken.

onderhoudt technische installaties voor onder andere de Water-

Dat is nu totaal anders dankzij de introductie van Windows

schappen, gemeentes, de maakindustrie en de zorg. Dit varieert

Virtual Desktop. Nu werken de 250 medewerkers van het

van ziekenhuisafdelingen en operatieruimtes tot waterzuive-

installatiebedrijf in de industriële elektrotechniek altijd soepel,

ringsinstallaties, de elektrische- en mechanische infrastructuur

hoe zwaar de applicatie ook is. Bovendien bespaarde de

in fabrieken en de validatie van clean rooms. De ongeveer 250

organisatie met de overstap € 50.000.

medewerkers van het toonaangevende Wijchens bedrijf werken
tevreden met hun digitale gereedschap, maar dat was niet altijd
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“Ik kan de hemel danken voor
WVD. Alles werkt nu gewoon
zoals je het verwacht.”

Digitale tools zorgden voor een negatieve sfeer
Stotterende systemen, applicaties die niet wilden opstarten;

oftewel performance problemen zorgden voor een eindeloze
klachtenstroom. En die mondden uit bij Frank van Rooij, de
IT-manager. “De performance was droevig”, verzucht hij. “Thuiswerkers hadden tijdens Teams-vergaderingen last van bevriezend beeld en verbindingen klapten eruit. Maar onze engineers,
die met zware grafische toepassingen werken, hadden nog het

Frank van Rooij, de IT-manager
IT moet het altijd doen, anders functioneert het bedrijf niet
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meeste last van hun digitale gereedschap. Haperende systemen en applicaties die niet wilden opstarten zorgden voor een
negatieve sfeer.”

Werkende techniek moet
vanzelfsprekend zijn

“Al dat gemopper kost enorm veel tijd en verziekte de werksfeer.
Er zijn zelfs engineers weggegaan, mede vanwege de falende
systemen. Eigenlijk mag je het niet hebben over techniek, het
moet een basisfunctionaliteit zijn als water uit de kraan”, zegt
Van Rooij. Het uitgangspunt: alle medewerkers die tevreden zijn

behoorlijk veel geld. “De grafische afhandeling zou in Citrix goed
zijn, zeiden ze”, vertelt Van Rooij meewarig. Hoewel de kantoorgebruikers wel redelijk tevreden waren, verging de uitrol bij de
engineers minder vlot. Het was volgens Van Rooij een anderhalf
jaar durend ‘gevecht’ waarin diverse partijen en experts werden
ingehuurd om de werkplekken van de engineers goed werkbaar
te maken.

met hun digitale tools is nu bereikt, maar de weg hiernaartoe
was hobbelig.

Afscheid van eigen hardware

Van Rooij blikt terug in de tijd: “Om de 5 jaar mocht onze
directeur-eigenaar een grote hardware-investering doen, maar
na een half jaar begon het gemopper over performance gewoon
opnieuw. Na 2 jaar was de technologie hopeloos verouderd.”
Het beantwoordde niet meer aan de eisen van onder andere de
CAD-applicaties. Tot 2018 stond alle infrastructuur, schijfruimte
en rekenkracht in huis, daarna ging het over naar de cloud, naar
Microsoft Azure. Want in de cloud kun je met een paar kliks

Schalen ging gemakkelijk, maar
bleek niet de oplossing

In deze strijd bleek Azure een handig proeflaboratorium. Met een
paar kliks verdubbelde de rekenkracht en het geheugen, maar de
performance verdubbelde niet. Hierna zette hij 128 rekenkernen
in op één virtuele machine en testte hij zelfs met High Performance Computing. De straalverbinding, het netwerk, werkelijk de
gehele infrastructuur werd tegen het licht gehouden. Maar de
prestaties verbeterden niet. “We waren gewoon niet in control,
wat we ook probeerden, hoeveel geld we ook besteedden, het
werkte gewoon niet”, verzucht Van Rooij.

opschalen, waardoor je nooit meer last hebt van performanceproblemen. Op die manier zou Van Rooij weer in control zijn en
het gemopper verstillen.

Een gevecht van anderhalf jaar

Het eigen ERP-systeem, de CAD-pakketten, Office en het
verloningssysteem werden in Azure gehost en de medewerkers
konden via Citrix op hun werkplek inloggen. Citrix was indertijd
de enige VDI-oplossing die met de dongles van Eplan overweg
kon. Hierdoor hoefde Modderkolk nog niet naar persoonsgebonden netwerklicenties over te stappen en dat scheelde hen
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Introductie WVD bespaart een
halve ton

Modderkolk ging over naar netwerklicenties van Eplan en kort
daarna kwam IT-partner ITON met Windows Virtual Desktop
(WVD) op de proppen als alternatief voor Citrix. “We hadden al
Essential E3-licenties, om over te stappen naar WVD moesten
we upgraden naar Business 365. Die overstap was bijna gratis
en tegelijk zouden we € 50.000 besparen op Citrix.

Dit was dus een financieel aantrekkelijk aanbod”, zegt Van Rooij.
Hij had in de tussentijd al getest met Microsoft Remote Desktop
Services en Microsoft Remote Desktop en zag daarin al betere
prestaties.

Meer grip op security, netwerk,
gebruik en kosten

De overstap naar WVD en Azure leverde allerlei extra handige
tools op. Nu staat bij alle medewerkers bijvoorbeeld multifactor
authenticatie standaard aan, waardoor ze altijd en overal veilig

WVD in combinatie met Azure zorgt
voor eurekamoment
“We zijn gestart in mei en in augustus waren we over op WVD.

En wat schetst de verbazing? Alle problemen in één keer opgelost!”, jubelt Van Rooij. Eén van de dingen die Van Rooij binnen
Citrix niet voor elkaar kreeg was de GPU; de grafische processor
ging gewoon niet aan. Dat werkte wel binnen WVD. Dit smaakte
naar meer en om kosten te besparen testte de IT-manager hoeveel engineers op één virtuele machine, met één grote technische kaart, tegelijk konden werken. “De GPU ging uit zijn dak,

inloggen. Maar ook het beheer geeft veel meer grip.
VPN inrichten noemt Van Rooij bijvoorbeeld veel gemakkelijker.
Bovendien heeft hij nu ook allerlei analyses en monitoring opties
waardoor hij de performance van het netwerk nauwkeurig in de
gaten houdt. Elk kwartier laden de prestatiegegevens van het
geheugen, rekenkracht, de disks en de queue length in Power
BI. Via een interface naar het kostenportaal weet de IT-manager
precies hoeveel ze per maand, kwartaal of jaar kwijt zijn. “Met al
die extra functies zijn we erg gelukkig”, zegt Van Rooij tevreden
via een Teams-vergadering vanuit een leeg kantoor.

dus we zetten in Azure gewoon een twee keer zo dikke machine
eronder en een twee keer zo dikke grafische kaart en… het
werkte gewoon! Dit was voor ons het eurekamoment.
Eindelijk waren we in control. De schaalbaarheid werd ineens
realiteit”, zegt Van Rooij verheugd.

Innovatie mede mogelijk gemaakt
door ITON
Zelf had Modderkolk deze stap niet kunnen zetten, maar het

kreeg hulp van IT-partner ITON. “We hebben aan hen een gids in
nieuwe technologie. Met een beperkte IT-afdeling van 2,5 FTE
kunnen we iets in de cloud draaiende houden, maar we missen
de kennis en kunde van alle innovatieve opties en de randvoorwaarden ervan. Daarmee helpt ITON ons vooruit, zodat we zelf
niet hoeven na te denken over licentiestructuren en alle randvoorwaarden.”
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Alles werkt zoals je het verwacht

Want ook bij Modderkolk werkt sinds de COVID-19-uitbraak
nagenoeg iedereen thuis. De manier om in contact te blijven is
Microsoft Teams. En dat werkt goed, net als alle applicaties die
via WVD tot de medewerkers komen. Nu zijn alle collega’s bezig
waarmee ze bezig willen zijn. Dat geldt niet in de laatste plaats
voor Van Rooij. “Het beheerst gewoon je leven als je dagelijks
benaderd wordt vanwege slechte performance. Nu hoor ik daar
niets meer over. Ik kan de hemel danken voor WVD. Alles werkt
nu gewoon zoals je het verwacht.”

Neem contact op



