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“Een cloudmigratie naar Oracle Analytics 

Cloud ontzorgt ons als klant volledig op 

het gebied van technisch applicatiebeheer 

en software-upgrades. Dan gaat het 

bijvoorbeeld over de beschikbaarheid 

van applicaties maar vooral ook over 

privacy en security, twee hele belangrijke 

onderwerpen voor de Universiteit.”, vertelt 

Floris Krabbe, Teamlead BI-team van de 

Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Van on-premises naar de cloud

Quistor is een IT-consultancy bedrijf dat 

maximale ondersteuning op het gebied van 

IT-infrastructuur biedt aan hun eindklanten. 

Zo ook aan de RUG. De RUG zocht naar 

een oplossing om de on-premises BI-tools 

voor rapportages en dashboards naar een 

cloudvariant te migreren. 

“We maakten al gebruik van de diensten van 

Oracle en het was voor ons tijd om nieuwe 

licenties af te nemen. We wilden naar de 

cloud om beheertechnische redenen, maar 

ook om privacytechnische redenen en 

betere security. Het belangrijkste doel was de 

implementatie van de laatste versie van de 

Oracle software. Het up-to-date blijven kostte 

vaak erg veel moeite, omdat er specifieke 

kennis en ervaring voor nodig is. Dit bracht 

mogelijke securityrisico’s met zich mee. Een 

cloudmigratie naar Oracle Analytics Cloud 

zorgt ervoor dat software-upgrades worden 

geautomatiseerd vanuit Oracle. 

Ook bij technische problemen hoef je niet 

meer zelf die kennis in huis te hebben en kan 

je terugvallen op Oracle en Quistor”, vertelt 

Floris Krabbe, Teamlead van het BI-team van 

de RUG.



03

“We zijn met alle partijen om tafel gaan 

zitten om het gehele proces te bespreken. 

Bijvoorbeeld de architectuur: wat is de huidige 

situatie en waar wil de RUG naartoe? Maar 

ook: wat houdt een transitie in? Een migratie 

vergt risicovolle werkzaamheden die kunnen 

resulteren in downtime, dus we hebben 

uitvoerig besproken hoe we de meeste 

soepele transitie konden bewerkstelligen”, 

vertelt Mark Verhorst, accountmanager bij 

Quistor.

Lage kosten via SURF

Quistor is de enige partner in Nederland 

die clouddiensten van Oracle via SURF kan 

leveren. De migratie naar de Oracle Cloud via 

SURF brengt de RUG vele voordelen, zoals 

lage kosten. Mark Verhorst: “SURF is in het 

leven geroepen om IT-diensten goedkoop te 

leveren voor universiteiten en hogescholen. 

Voor de meeste universiteiten is het zo dat zij 

een zogenoemde campuslicentie hebben en 

gebruik kunnen maken van een bring-your-

own-license. Dat betekent dat ze voor hele 

lage kosten een migratie kunnen doen naar 

een cloudomgeving.”

“Door het gebruik van Oracle Lift kunnen 

we die initiële migratiekosten laag houden. 

Vanuit Quistor bieden we ondersteuning om 

het in goede banen te laten verlopen. Ook de 

lopende kosten blijven laag omdat de licentie 

die de universiteit heeft aangeschaft kan 

worden hergebruikt in de cloud.”

Oracle Lift team

De uitvoering werd gedaan door Oracle Lift, 

een team dat helpt bij het migreren van de 

workload naar de Oracle cloud. Daar kwamen 

enkele uitdagingen bij kijken. Floris: “Een van 

de uitdagingen was de koppeling tussen de 

verschillende identity stores. Deze koppeling 

zorgt ervoor dat gebruikers toegang krijgen 

tot de applicaties in de cloud. Hierbij moeten 

privacy en security te allen tijde gewaarborgd 

blijven. De connectie maken tussen de 

cloudomgeving en de lokale programmatuur 

was een lastige opgave, mede omdat wij hele 

specifieke software draaien.”

“Vanuit het Oracle Lift team werd enorme 

inzet geleverd. Het team bevindt zich in 

een latere tijdzone, maar toonde grote 

“Deze koppeling zorgt ervoor 
dat gebruikers toegang krijgen 
tot de applicaties in de cloud.”
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betrokkenheid doordat zij aan het eind van de 

avond beschikbaar waren om ons te helpen.”

Toekomstbestendige cloudomgeving

Deze keuze heeft de RUG veel 

opgeleverd. Floris: “We hebben nu een 

rapportageomgeving in de cloud met nieuwe 

mogelijkheden zoals grafische weergaves, 

nieuwe functies en verbeteringen van 

bestaande functionaliteiten. We hebben het 

nog niet breed uitgerold in de organisatie dus 

feedback van de eindgebruiker hebben we 

nog niet. Maar het ziet er veelbelovend uit.” 

“Een van de beweegredenen van 

universiteiten om naar de cloud te gaan is 

veiligheid aangezien de cybercriminaliteit 

gigantisch is aangetrokken. Een platform 

zoals Oracle Cloud beschikt over talloze built-

in security oplossingen. Dat betekent dat 

producten standaard met heel veel security 

maatregelen worden geleverd. Daarbij 

beschik je over tooling die je on-premises niet 

standaard hebt. Daarom is het beveiligen van 

je omgeving op zo’n cloudplatform vele malen 

toegankelijker”, vertelt Mark Verhorst.

“Oracle Cloud beschikt over talloze 
built-in security oplossingen.”
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Joint forces

Het verloop van het gehele traject werd door 

Quistor ondersteund en de implementatie 

is door het Oracle Lift team gedaan. 

Floris Krabbe kijkt terug op een prettige 

samenwerking.

“Het contact met Oracle was bijzonder 

plezierig. Oracle gaf ondersteuning op 

alle mogelijke manieren, dus daar ben 

ik erg over te spreken.” Hij zou andere 

onderwijsinstellingen het volgende mee 

willen geven. “Ik denk dat het waardevol 

is om ook met andere partijen te spreken 

die eenzelfde traject hebben doorlopen of 

gaan doorlopen. Dat geeft je inzicht in hoe 

zo’n migratie eruitziet en waar je winst kan 

behalen. Het is waardevol om te zien hoe 

andere partijen dat doen.”

Maak je gebruik van Oracle BI of wil je meer weten over Oracle Analytics Cloud? 

Neem dan vrijblijvend contact op met Mark Verhorst.

Mverhorst@quistor.com

+31 6 89935878

“Oracle gaf ondersteuning op 
alle mogelijke manieren, dus 

daar ben ik erg over te spreken.”
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