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NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test 

complexe (opto-)mechatronische systemen en 

mechanische modules, die de innovatie van haar 

klanten helpt te versnellen. Daarmee draagt NTS 

bij aan een duurzamere, gezondere en 

toekomstbestendige wereld. Bij NTS zijn 

wereldwijd 1.700 medewerkers werkzaam. 

 

NTS en digitale transformatie zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Hierbij ligt een duidelijke 

focus op het continu verbeteren van de 

klanttevredenheid, het stroomlijnen van 

processen en het verbeteren van de kwaliteit van 

de dienstverlening. Marcel Diemont, Corporate 

IT Manager bij NTS, vertelt meer over de 

toegevoegde waarde van ICT voor NTS en over 

de samenwerking met Advantive. 

 

ICT is voor NTS een business enabler 

“Ik ben al ruim 25 jaar enorm gepassioneerd door 

ICT en dan met name hoe mensen ICT inzetten om 

een nieuwe wereld te creëren en een digitale 

transformatie te realiseren. Sinds 2018 versterk ik de 

NTS-organisatie. ICT is voor NTS een business 

enabler. We hebben duidelijk voor ogen wat de 

toegevoegde waarde van ICT voor NTS is. We weten 

precies waar we naartoe willen en wat we daarvoor 

moeten doen. Met de inzet van ICT kunnen we de 

toegevoegde waarde naar onze klanten verder 

vergroten en onze unieke propositie in de markt 

nog verder versterken.”  

 

Samenwerking met Advantive 

“De samenwerking met Advantive is via een andere 

ICT-partner ontstaan. Deze partner heeft ons aan 

Advantive voorgesteld, omdat we op zoek waren 

naar specifieke kennis en dienstverlening op 

Microsoft cloud gebied. Dit had de desbetreffende 

partij niet in huis, maar Advantive wel.”  

Oprecht klantgericht 

“Advantive is oprecht klantgericht. Er wordt goed en 

doortastend met ons meegedacht. Advantive gaat 

altijd voor de best passende oplossing voor NTS. 

Commercieel gezien hoeft dat voor Advantive niet 

altijd de beste keuze te zijn. Het is voor ons een 

waardevol partnership gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen.” 

 

Regie-organisatie 

NTS heeft ervoor gekozen om ICT vrijwel volledig 

uit te besteden. Daar hoort ook een goede regie-

organisatie bij. Hiervoor is er binnen NTS een 

regieteam vormgegeven. “We hebben binnen NTS 

een regieteam met onder andere een project 

portfolio manager en een enterprise architect. Dit 

team vormt de schakel tussen de business en ICT. 

Uitvoerende ICT-taken en werkzaamheden worden 

bij onze ICT-partners weggelegd. Advantive is één 

van onze partners en zorgt voor volledige 

ontzorging op Microsoft gebied.”  

 

Designs als basis 

Sinds 2019 heeft NTS een stapsgewijze transitie 

naar de Microsoft cloud ingezet. “De Microsoft 

cloud is vrijwel helemaal nieuw voor ons. Je kunt de 

verschillende onderdelen niet zomaar aanzetten. 

Daar moet je designkeuzes voor maken en daar 

heeft Advantive ons enorm bij geholpen. Samen 

met Advantive hebben we de stap naar de 

Microsoft cloud gemaakt. We hebben allereerst een 

stevig fundament gerealiseerd. De architecten van 

Advantive hebben voor ons designs gemaakt voor 

onder andere: SharePoint Online, Microsoft Teams, 

Exchange Online, Microsoft Azure, Mobile Device 

Management / Mobile Applicatie Management 

(MDM/MAM) en Identity & Access Management 

(IAM).” 
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Partnership Advantive 

Marcel licht toe hoe NTS samenwerkt met de 

consultants van Advantive. “We hebben in de basis 

een hele gestructureerde aanpak vanuit de designs 

voor de Microsoft cloud. Maar waar het wellicht nog 

veel meer om gaat, is het creatieve proces rondom 

ICT. ICT is niet alleen maar nulletjes en eentjes. ICT 

gaat ook over mensen, adoptie, acceptatie, 

communicatie en implementatie. Het is belangrijk 

dat je fijn kunt schakelen en samenwerken met je 

ICT-partner. We werken nu anderhalf jaar samen 

met Advantive. De consultants kennen de mensen, 

de processen, de verschillende bedrijven, de namen 

en de applicaties. Ze weten precies waar we naartoe 

willen en snappen dat ook. Ze bouwen mee aan 

onze visie. Dat is heel snel gegaan. En als je dan ook 

nog een goede klik hebt met de mensen, dan klopt 

het helemaal.” 

 

“Hoe de mensen van Advantive in hun werk zitten, 

typeert waarschijnlijk ook wel de Advantive  

organisatie. Je merkt dat de mensen van Advantive 

de ruimte krijgen om hun ding te doen en dat dit 

actief wordt gestimuleerd door het management. 

Mensen zijn niet bang om zelf initiatieven te nemen 

en proactief met andere ICT-partners samen te 

werken. Er zit veel ondernemersgeest in de mensen. 

Dat past goed bij ons.”  

 

Rol van SharePoint in digitale transformatie 

De inzet van SharePoint Online speelt een 

belangrijke rol in de digitale transformatie van NTS.  

 

“Advantive helpt ons om per afdeling een 

communicatieplatform te realiseren. We kiezen 

hierbij bewust voor een gefaseerde aanpak in plaats 

van big bang migraties. We werken hierbij 

vraaggestuurd. Advantive heeft het design voor 

SharePoint Online gemaakt. Dit staat als een huis. 

Dit maakt het ook mogelijk om onze organisatie 

gefaseerd naar SharePoint Online over te laten 

gaan. Per afdeling migreren we de file / 

folderomgeving naar SharePoint Online en verrijken 

we de documenten met metadata. We zorgen 

ervoor dat de documenten logisch gerangschikt, 

snel vindbaar en goed beveiligd zijn. Hierdoor 

krijgen we een nog betere controle over de 

informatie binnen onze organisatie. Voorheen was 

informatie lastig of simpelweg niet te vinden. 

SharePoint Online beschikt over een krachtige 

zoekfunctie. SharePoint Online en Microsoft Teams 

gaan ons enorm helpen om efficiënter te werken. 

Ook stelt het ons in staat informatie en kennis beter 

te delen en te borgen.” 

 

Werken op afstand met Microsoft Teams 

Ook voor NTS is 2020 een intensief jaar. In korte tijd 

heeft NTS voor haar medewerkers werken op 

afstand met Microsoft Teams weten te faciliteren.  

“Gelukkig hadden we voor de eerste lockdown al 

een aantal designs, waaronder het design voor 

Microsoft Teams klaar. Voor de crisis was het al 

duidelijk dat Microsoft Teams de toekomst heeft 

voor NTS. Eigenlijk wilden we eind 2020 Microsoft 

Teams langzaam gaan uitrollen in onze organisatie. 

Door de coronacrisis hebben we dit in een versneld 

tempo gedaan. Ook hebben we Skype volledig 

uitgefaseerd. Natuurlijk heeft dit wel de nodige 

effort gekost. Het was een crisis en daar hebben we 

het beste van gemaakt. We hebben in korte tijd iets 

neergezet waar we normaal veel langer over 

hadden gedaan. De inzet van Microsoft Teams en 

SharePoint Online begint nu echt te leven binnen 

NTS. De coronacrisis heeft de digitale transformatie 

binnen NTS aanzienlijk versneld.”  

 

Van digitalisering naar automatisering 

NTS maakt de stap van digitaliseren naar 

automatiseren. Handmatige en terugkerende 

werkzaamheden worden vervangen door 

geautomatiseerde processen.  

 

“Advantive ondersteunt ons hierbij aan de 

kantoorkant. We gaan met name het gebruik van 

Excel in processen en het gebruik van papieren 

formulieren steeds verder terugbrengen en 

vervangen door de inzet van standaardsystemen, 

workflows, portals en/of apps. Door deze nieuwe 

manier van denken en procesbenadering halen we 

enorm veel ‘waste’ uit onze organisatie. Uiteindelijk 

leidt dit tot een hogere klanttevredenheid en betere 

winstgevendheid.” 
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“Voor de COVID registratie is er bijvoorbeeld door 

Advantive een webformulier ontwikkeld. Heel 

simpel en prettig in gebruik. We hadden hier een 

paar jaar terug een formulier voor gemaakt, 

honderd keer uitgeprint, op de balie gelegd en 

bezoekers handmatig laten invullen. Dat werd dan 

weer verzameld door de receptioniste en 

handmatig overgetypt. Nu maken we gebruik van 

een QR code en kunnen bezoekers het formulier via 

hun smartphone invullen.” 

 

On- en offboarding van medewerkers 

Ook het on- en offboarden van medewerkers wordt 

binnen NTS volledig geautomatiseerd. “We hadden 

binnen NTS geen oplossing voor Identity & Access 

Management (IAM). Er werden wel rechten 

toegekend, maar er was geen goede integratie met 

het on- en offboarding proces van HR. Als er een 

medewerker uit dienst ging, konden we niet met 1 

druk op de knop alle rechten en toegang tot 

applicaties ontnemen. Dat waren allemaal 

handmatige handelingen en dan kun je weleens iets 

vergeten. Advantive heeft voor ons IAM volledig 

ingericht. Het is nu aan ons om de processen erop 

aan te sluiten. Het on- en offboarden van 

medewerkers wordt nu een volledig geïntegreerd 

en geautomatiseerd proces. Het is niet meer nodig 

om handmatige werkzaamheden te verrichten.” 

 

Mobile device management 

“Mobieltjes werden binnen NTS gezien als telefoons 

en werden door facilities uitgeleverd. Zij 

onderhielden ook de contacten met de 

telefonieleverancier. Je ziet dat de telefoons de 

afgelopen jaren enorm zijn veranderd. Dat zijn geen 

telefoons meer. Het zijn computers waar je ook mee 

kunt bellen. Dat betekent dat je ze ook zo moet 

behandelen, ook qua security. Advantive heeft ons 

geholpen om een mooie MDM en MAM oplossing 

te realiseren. We hebben een choose your own 

device concept, waarbij medewerkers kunnen 

kiezen uit een aantal telefoons. Ook zorgen we 

ervoor dat op deze telefoons zakelijke en 

privégegevens gescheiden zijn.” 

 

Datacenter migratie 

Ook op datacenter gebied maakt NTS de transitie 

naar de cloud. “Microsoft Azure speelt een steeds 

belangrijkere rol in ons ICT-landschap. Het biedt 

ons een krachtig en veilig platform. NTS heeft twee 

vestigingen in Azië. We hebben ervoor gekozen om 

de applicaties en data van het lokale datacenter in 

Azië naar Microsoft Azure te migreren en het 

complete datacenter te moderniseren. Uiteindelijk 

zullen we een hybride omgeving voor onze 

vestigingen in Azië creëren. Deze transitie zetten we 

wereldwijd in.”  

Managed services 

NTS heeft het beheer, de monitoring en de 

beveiliging van de Microsoft omgeving aan 

Advantive uitbesteed. Advantive biedt NTS tweede- 

en derdelijns-ondersteuning.  

“Advantive is groeiend én ambitieus op het gebied 

van managed services. De organisatie maakt 

continu mooie stappen en de gebruikersbeleving 

staat steeds meer centraal.” 

Ook de Microsoft licenties en het 

licentiemanagement heeft NTS aan Advantive 

overgedragen. “Advantive is onze CSP partner en 

verzorgt het Microsoft licentiemanagement. Via een 

portal kunnen we alle licenties inzien en eenvoudig 

bestellen. Bij de overstap wist Advantive al direct 

een significante kostenbesparing voor ons te 

realiseren. Dat is natuurlijk een fijne start!” 

Trots 

Op de laatste vraag ‘Waar ben je trots op?’ is Marcel 

Diemont erg duidelijk: “Ik ben echt enorm trots op 

het team wat er nu staat. Het team bestaat uit 

collega’s van NTS, onze ICT-ers, de ICT-ers van 

Advantive en de ICT-ers van onze andere partners. 

We werken intensief en prettig samen aan een 

grote hoeveelheid verschillende projecten. De 

digitale transformatie van NTS is ingezet en we 

maken goede en mooie stappen. Het is een 

prestatie van ons allemaal. Dit wordt aangejaagd 

door een aantal goede mensen. Het is een mooi 

team met de juiste motivatie. Als je 

allermaal dezelfde inzet toont, dan kun 

je echt het verschil maken!” ■ 


