BEDRIJFSPROFIEL
SPIE Nederland B.V., onderdeel van de
Franse SPIE SA groep, is werkzaam voor
zowel de private als de publieke sector in
alle disciplines aan het ontwerpen, bouwen
en onderhouden van netwerksystemen,
energie-installaties, bruggen, sluizen,
stuwen, industriële installaties en
gebouwinstallaties. Ook het geven van
onderhoudsadvies en het bouwen van
softwaresystemen ter ondersteuning van het
inspecteren en onderhouden van installaties
en netwerken behoren tot de core business.
www.spie-nl.com

Duurzame en
flexibele oplossing
voor ICTinvesteringen
KERNCIJFERS
• Omzet SPIE van € 4.04
miljard (2011)
• 29.000 medewerkers
over 400 locaties
wereldwijd
• 31 landen, 75
nationaliteiten

Volgens SPIE, één van Nederlands belangrijkste technische dienstverleners, is
duurzaamheid één van de belangrijkste voorwaarden voor bedrijven om succesvol te
zijn in de 21e eeuw.
Om dit te bewerkstelligen, zijn zij voortdurend op zoek naar oplossingen die werken en
blijven werken en systemen en procedures die leiden tot kostenbesparingen.
“Na diverse overnames en fusies lagen er grote uitdagingen op het gebied van
centralisatie van de verschillende netwerken en ERP systemen. De gehele infrastructuur
is inmiddels opnieuw opgebouwd en maakt gebruik van nieuwe technologieën, zoals
virtualisatie”, aldus René de Graaf.

SPIE Nederland koos voor de Technology Refresh Option als off-balance financiële
management oplossing voor hun complete kantoorautomatisering (inclusief servers,
desktops, monitoren en netwerkcomponenten). Hierdoor is het mogelijk om een
gestructureerde en flexibele vervangingsmethodiek te hanteren, die de hoeveelheid
technisch onderhoud reduceert en kosten bespaart.

DE UITDAGINGEN
• Cashgedreven organisatie, wil liquide middelen behouden voor haar
kernactiviteiten en mogelijke acquisities
• Verdere procesverbetering waardoor kostenbesparing gerealiseerd wordt
• Apparatuur regelmatig vervangen zonder grote budgettaire consequenties

AANBOD ECONOCOM
• Maatwerk leaseoplossing dankzij Technology Refresh Option
• Verlaging van de TCO (Total Cost of Ownership) dankzij tijdige vervanging van
apparatuur
• Heldere asset- & budgetrapportage met de Master IT online management tool
René de Graaf, ICT Manager:
“Afwisseling is een belangrijk aspect binnen mijn
werkzaamheden als ICT manager van SPIE Nederland. Ik
houd van duidelijkheid en wil graag zo pragmatisch mogelijk
mijn werk doen. Dankzij de Technology Refresh Option van
Econocom heb ik zowel grip als flexibiliteit om een continue
veranderende ICT omgeving optimaal te managen, tegen zo
laag mogelijke kosten ”.

DE VOORDELEN

1 Controle & flexibiliteit om tijdig te anticiperen op de technologische ontwikkelingen
2 Gestructureerde vervangingsmethodiek
3 Off-balance lease-oplossing

