
Hoe meer de snelkoerier begon te groeien en te
moderniseren, hoe meer ze beseften dat hun
gehuurde IT-service niet mee evolueerde. Er
werden geen updates meer gedaan en van IT-
security was weinig sprake. Daarom nam Inge
Baeten het heft in eigen handen en kwam ze bij
het team van Converge IT terecht. De eerste
ontmoeting was meteen al een merkwaardige,
want daarin ontdekte het transportbedrijf dat ze
door te vernieuwen zelfs de maandelijkse factuur
konden verlagen. Verkocht! Al was er wel een
grote uitdaging: er draaiden al heel wat
applicaties op de gehuurde servers. Kon
Converge IT deze volledig veilig en wel
overdragen naar het nieuwe systeem?

Converge IT pakte de overdracht zo zorgvuldig
mogelijk aan en plaatste de nieuwe omgeving
parallel naast de bestaande. Zo kon alles stap
voor stap getest worden én hoefden de
werkzaamheden niet onderbroken te worden. 

Dankzij de nauwkeurige overdracht, geniet Link-
Up nu van een nieuwe omgeving waarop alle
toepassingen foutloos draaien en kan er verder
uitgekeken worden naar optimalisatie en
kostenvermindering. Wat de toekomst nog
brengt? In een volgende fase zal de
serveractiviteit beperkt worden tot de
noodzakelijke applicaties, aangezien er meer en
meer vanuit de cloud actief zijn. Om de
samenwerking en productiviteit in het team te
bevorderen, zullen andere activiteiten
stapsgewijs onder het Microsoft 365 platform
gebracht worden.

Van gekoelde tot gevaarlijke
producten, dringend of niet 
dringend, snelkoerier Link-Up uit
Oostkamp levert jouw pakket waar 
en wanneer je wil. Maar hoewel ze
snel, veilig en discreet transport
realiseren, was hun IT-omgeving dat
allesbehalve. Het moderne transport-
bedrijf draaide op verouderde
systemen en dat zorgde voor heel 
wat problemen. Daarom ging Inge
Baeten, zaakvoerder van Link-Up, 
op zoek naar oplossingen. 
Die vond ze bij Converge IT!

“De migratie, uitgevoerde
werken, communicatie, en de

opvolging verliepen vlot en
correct. Het was een uitdaging

om alle zaken op één lijn te
krijgen, maar Converge IT

realiseerde dit vlekkeloos.”

Van een
outdated
naar een 
up-to-date 
IT-systeem

Een digitaal comfortabele toekomst

Omschakelen naar een moderne IT-
omgeving
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