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‘Stabiele en veilige IT-omgeving
helpt Oranje-Nassau Energie
bij gaswinning.’

Place full-screen image
on layer “Background”

Expect more.
Expect Pink.
start

Oranje-Nassau Energie
Oranje-Nassau Energie is een particulier exploratie- en
productiebedrijf in gaswinning, met platformen in o.a. de
Noordzee.
Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is ontstaan uit een
investeringsmaatschappij in olie- en gasproductieprojecten en produceert inmiddels op eigen geopereerde velden
4.000.000 m3 gas per dag. Er werken 70 medewerkers en het bedrijf heeft een flexibele schil van zo’n 130
personen.
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‘Dat we al bijna 30 jaar klant zijn,
zegt eigenlijk al genoeg.’

Hans de Haan,
IT Manager | Oranje-Nassau Energie
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Waarom solide IT essentieel
is voor gaswinning

Wellicht verwacht je het niet, maar bij de winning
van brandstoffen zoals olie en gas speelt IT een zeer
belangrijke, zo niet cruciale rol. Hans de Haan, IT
Manager bij Oranje-Nassau Energie (ONE), legt uit hoe
dat precies zit: ‘Om te weten waar precies gas in de
grond zit moet onderzoek worden gedaan. Schepen
vergaren seismische data op zee, en generen hiermee
modellen van aardlagen. Deze modellen bestaan uit
grote hoeveelheden data die door onze geologen
worden gebruikt in krachtige applicaties. Analyses
die op deze data worden gedaan, zijn cruciaal in het
inschatten of ergens bruikbaar gas te winnen is.’
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Dat is één belangrijke factor waarom IT belangrijk
is voor ONE – een andere is de gaswinning zelf. ‘De
gaswinning op productieplatformen gaat 24 uur per
dag door. Op een productieplatform zitten honderden
sensoren die onder andere de druk en temperatuur op
verschillende plekken in het proces meten en hoeveel
kuub gas er door de pijplijn komt. Ook die data moet
verwerkt worden om analyses op los te kunnen laten.
Productie engineers kunnen zien wat iedere sensor
meet. Op basis daarvan worden beslissingen genomen
over de gaswinning, de lifetime van het platform en de
stabiliteit van de infrastructuur,’ vertelt De Haan.

De oplossing voor Oranje-Nassau Energie

Diverse projecten met Pink Elephant

Pink Elephant is de partij die zorgt dat de IT-infrastructuur van ONE stabiel is en goed functioneert. Naast
IT-beheer voert Pink Elephant met ONE verschillende
projecten uit. ‘Zo hebben we recent een nieuw fysiek
servercluster opgebouwd. Inmiddels hebben we meer
dan honderd (virtuele) servers, vergeleken met acht
servers zeven jaar geleden.’ Ook heeft Pink Elephant
ONE begeleid met de migratie naar Office 365,
waarmee ONE in de cloud kan werken. ‘Het helpt ons
om sneller en efficiënter te werken en collega’s vinden
het prettig dat ze op verschillende devices toegang
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hebben tot hun bestanden,’ aldus De Haan. Andere
projecten waar Pink Elephant aan heeft gewerkt met
ONE zijn een datacenterverhuizing, Wi-Fi-apparatuur
upgrade, gebruik van OneDrive, Skype for Business en
een volledige backup in Azure. ‘Gezamenlijk kijken we
naar wat we nog meer kunnen doen en verbeteren in de
toekomst. Hiervoor hebben we een roadmap gemaakt
voor de komende paar jaar waar in staat welke projecten we nog willen uitvoeren.’

Proactieve monitoring IT-omgeving

‘Je ziet wel, voor grote projecten vragen we altijd hulp
van Pink Elephant. Maar ook voor de dagelijkse werkzaamheden vertrouwen we op hun expertise.’ Er zit
fulltime één Pinker op kantoor bij ONE en drie dagen
per week komt een Young Potential van Pink Elephant
mee om het vak te leren. Samen met De Haan houden
zij proactief de IT-omgeving in de gaten – continu
monitoren zij of alles naar behoren functioneert. Ook
end-user support, beheer en het updaten van packages
en de IT-omgeving behoort tot hun werkzaamheden

Goede samenwerking – al 30 jaar klant

De Haan: ‘Het belangrijkste dat Pink Elephant ons biedt
is stabiele en redundante IT. De zekerheid dat alles het
goed doet en als er bijvoorbeeld een keer stroom uitvalt
kan het bedrijf gewoon doorwerken. Pink Elephant
zorgt daarvoor en draagt de verantwoordelijkheid. Die
zekerheid is voor onze bedrijfsvoering erg belangrijk:
zonder IT kunnen wij geen bruikbaar gas in de grond
vinden, geen productieplatformen plaatsen en de
Gasunie, en daarmee indirect ook Nederlandse industrie en huishoudens, niet voorzien van gas.’
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ONE is al bijna 30 jaar klant van Pink Elephant. ‘De
samenwerking verloopt soepel en prettig. De Pinkers
met wie we werken zijn betrokken, flexibel en beschikken over goede kennis van zaken. Er valt altijd wel wat
te regelen. De projecten die we hebben uitgevoerd zijn
vlot verlopen en alles functioneert zoals het hoort. Er
zit al een aantal jaar een vaste Pinker op ons kantoor
en ook dat bevalt goed. Je kunt snel schakelen en het
werkt fijn samen. Met onze accountmanager hebben
we goede gesprekken en hij weet alles te regelen, daar
zijn we erg tevreden mee. Dat we al bijna dertig jaar
klant zijn zegt eigenlijk al genoeg.’
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IT-omgeving in beheer bij
Pink Elephant.

Werken in cloud-omgeving.

Vanwege decennialange samenwerking kent Pink Elephant de
processen en systemen door
en door.

Waarom Pink Elephant?
▄▄ Wij leveren een corporate portfolio met een
persoonlijke benadering.
▄▄ Wij begrijpen uw bedrijfsprocessen en weten
wat belangrijk is voor uw werk.
▄▄ Tevredenheid (contract, business en 
eindgebruiker) gaat voor de SLA.
▄▄ Experience by design en Outsourcing op maat
(oplossingen naar persona’s, ervaring met alle
varianten).
▄▄ We helpen u met digitale transformatie en
zetten IT-strategie op de kaart.
▄▄ Pinkers hebben een CAN-DO mentaliteit.
We voegen verandercapaciteit toe aan
uw organisatie.
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Meer weten?

Maak kennis met

Oplossingen

onze experts!

Referenties

Afspraak maken

Bekijk onze oplossingen voor Outsourcing en
Professional Services

Bekijk onze andere referenties

Mis ons nieuws niet

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van onze events,
nieuws en tips.
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Relevante documenten

▄▄ Whitepaper IT Outsourcing
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