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Twence

Controleurs die meerdere keren per dag tegen 
verbindings- en bedieningsproblemen aanlopen en 
contact opnemen met de IT-afdeling, dat is voortaan 
verleden tijd. Dankzij de oplossing van NetMotion 
Mobility, geïmplementeerd door Deltics bij Twence. 
De IT-afdeling kan zich weer richten op haar kernac-
tiviteiten en de controleurs besparen tijd met het 
uitvoeren van de controles.

Altijd een betrouwbare mobiele verbinding en 
nooit meer onnodig opnieuw inloggen. 



Over Twence

Samen meer kunnen bereiken met slimme oplos-
singen voor duurzaamheid en energie. Dat is de 
basis van waaruit Twence is opgericht door veer-
tien Twentse gemeenten. Met een gezamenlijke 
visie op afvalwerking heeft de organisatie zich 
sinds 1986 ontwikkeld tot boegbeeld en inspira-
tor op het gebied van de circulaire economie in 
Oost-Nederland.

De innovatieve installaties van Twence behalen 
een zeer hoogenergetisch rendement waardoor 
het voor klanten in Nederland, Duitsland en 
Engeland aantrekkelijk is om van de diensten en 
producten van Twence gebruik te maken. De 
duurzame energie die we opwekken uit reststro-
men en biomassa is een bron voor regionale 
energie-intensieve bedrijvigheid op het gebied 
van slim verwarmen en koelen. En we voorzien 
er duizenden huishoudens mee van duurzame 
warmte en elektriciteit. Omgerekend naar 
huishoudens gaat het om de elektriciteit voor 
zo’n 164.000 huishoudens, warmte voor ruim 
49.000 huishoudens en een jaarlijkse vermeden 
CO2-uitstoot van 344.000 ton door minder 
gebruik van fossiele brandstoffen.

Twence beschikt over een groot aantal diverse 
gebouwen op een terrein van ruim 200 hectare. 
Controleurs klaagden over telkens wegvallende 
internetverbindingen waardoor zij tien tot twintig 
keer per dag opnieuw handmatig een VPN-ver-
binding moesten opzetten en moesten inloggen. 
Dit kostte niet alleen veel tijd maar was ook erg 
frustrerend. 

NetBoss en Deltics (Deltics beheert de gehele 
ICT-infrastructuur van Twence en is reseller van 
NetBoss) adviseerden te kiezen voor de oplossing 
NetMotion Mobility en hoe deze in te zetten bij 
Twence. De softwarematige infrastructuur van 
NetMotion Mobility kan onafhankelijk van het 
operating system en hardware draaien, zelfs 
zonder aanpassingen te maken in het bestaande 
systeem. Een bijkomend voordeel is dat de imple-
mentatietrajecten van NetMotion Mobility erg kort 
zijn. Deze Mobile Performance Management 
(MPM) Software pakt het probleem aan en neemt 
hiermee frustraties weg bij gebruikers en IT-afde-
lingen. Het resultaat: prettiger, sneller en veiliger 
werken zonder de stress en frustratie van insta-
biele verbindingen. 

 

Aanleiding

Voor het accorderen van vrachten door de 
controleurs word bij Twence gewerkt met een 
app op SAP. Deze app maakte via een traditione-
le VPN-verbinding met het netwerk van Twence. 
Om hun werk te kunnen doen, moeten de 
controleurs in het veld gebruik kunnen maken 
van een betrouwbare mobiele verbinding. Helaas 
was deze betrouwbaarheid niet vanzelfsprekend. 

Oplossing

NetBoss is expert op het gebied van mobiel 
werken en met behulp van NetMotion Mobility 
software kon NetBoss een oplossing  bieden voor 
de problemen die Twence had. NetMotion Mobili-
ty zorgt voor een naadloze verbinding tussen het 
netwerk en de mobiele apparaten en het geeft 
prioriteit aan de belangrijkste applicatie die nodig 
is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamhe-
den, door het gebruik van NetMotion Mobility. 
Mobility gedraagt zich als een virtuele laag over 
alle verbindingsmogelijkheden op het mobiele 
apparaat. Waarbij het de taak op zich neemt om 
dit in goede banen te leiden, zonder dat de 
gebruiker hiervan iets merkt. 

Ronald Punt over de oplossing: “Het 
gebruikersgemak is toegenomen. 
Wij ervaren geen problemen meer”.



De oplossing schakelt eenvoudig tussen WiFi en 
3G/4G internet (pakt altijd automatisch het 
sterkste signaal) en voorkomt een time-out van 
de gebruikte applicaties op het apparaat 
wanneer er even geen verbinding is. Zodra er 
weer verbinding is zal de sessie doorgaan waar 
deze gebleven was, zonder tussenkomst van de 
gebruiker. Door gebruik te maken van het 
UDP-protocol, wordt er gemiddeld 30% minder 
data verbruikt. De gebruikers hebben geen 
omkijken naar deze oplossing terwijl de IT-afde-
ling controle heeft op wat er “buiten” gebeurd.

Om het bestaande probleem op te lossen, is er 
gekozen voor een samenwerking met NetBoss 
en Deltics. Gedurende 2 weken is er een ‘Proof of 
Concept’ (kortweg PoC) uitgevoerd waarbij op 
het gehele terrein door de controleurs ervarin-
gen zijn verzameld. Er is met name gekeken hoe 
de verbinding zich gedroeg ten opzichte van de 
traditionele VPN die men eerder gebruikte en 
problemen opleverde. 

Tijdens de eindevaluatie op locatie van Twence 
was men er snel uit dat de PoC geslaagd was. De 
controleurs konden nu ongestoord werken, de 
helpdesk kreeg aanzienlijk minder calls en de 
IT-afdeling was nu in controle over de mobiele 
verbindingen. De IT-afdeling heeft nu weer tijd 
voor ICT-werkzaamheden.

Doordat de NetMotion Mobility server al “produc-
tie ready” was ingericht ten behoeve van de PoC, 
kon na acceptatie van de PoC daarna de rollout 
naar alle andere devices snel en naadloos 
worden gerealiseerd.

Naast bovenstaande PoC is, om de gehele IT-be-
veiliging op een hoger plan te brengen, certifi-
caat authenticatie toegevoegd. Deze toevoeging 
zorgt voor een sterke tweede factor van de 
authenticatie. Hiermee is de toegang tot de 
omgeving extra veilig. Deze extra laag heeft 
geen enkele impact op de nieuwe en simpelere 
werkwijze en valt de eindgebruiker niet lastig 
met het uitvoeren van extra handelingen.

Meer weten?
Meer informatie of 
een vrijblijvend 
gesprek? neem dan 
contact op met uw 
accountmanager.

www.deltics.nl
074-85 06 450

Ben ter Brake over de samenwer-
king  met Deltics: “De samenwer-
king is erg prettig. Deltics denkt 
met ons mee en voor ons uit”.
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OPLOSSINGEN

Afvalverwerking

Zorgen voor een betrouwbare mobiele verbin-
ding die altijd beschikbaar is, waardoor applica-
ties doorwerken

NetMotion Mobility van NetBoss door Deltics

RESULTATEN

Hogere productiviteit, 2 a 3 keer zo snel 
werken
Er is weer tijd voor proactieve ICT werkzaam-
heden
Controleurs kunnen ongestoord werken
De IT-afdeling heeft controle over de mobiele 
verbindingen.


