BCONN helpt OV-bedrijf bij migratie naar centraal e-ticketsysteem

Vraagstelling
Projectmanagement bij consolidatie

Van versnipperde IT-infrastructuur naar consolidatie in datacenters. Hoe een OV-bedrijf zich voorbereidt op de toekomst.
Een regionaal openbaarvervoerbedrijf krijgt een nieuwe IT-infrastructuur voor zijn kaartautomaten. De technisch
dienstverlener die de infrastructuur verzorgt, wil het netwerk en alle servers daarmee voorbereiden op de toekomst. Om
alles in goede banen te leiden, doet het bedrijf een beroep op BCONN ICT. Projectleider Hans van der Wal: “We hebben de
rode loper uitgerold voor nieuwe diensten, zoals betalen via de smartphone.”

IT-infrastructuur.

Oplossing
Ervaren projectmanager met kennis
van techniek en organisatie.
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Uitvoerig getest

Met zoveel kennis en kunde in het projectteam moet het

Bovendien verschijnen op nieuwe OV-lijnen moderne
betaalterminals die niet met het oude systeem werken.

calamiteit naadloos over. De dienstverlener beheert de
datacenters en de netwerken. De keuze voor consolidatie
was al genomen en het grootste deel van de nieuwe ITinfrastructuur stond al in de datacenters.

Om niets aan het toeval over te laten, is de nieuwe ITinfrastructuur

toekomst vaste ICT-infrastructuur.

en

de

nieuwe

versie

van

de

e-

Juiste kennis

ticketingsoftware uitvoerig getest. Dit gebeurde eerst bij

Voor de resterende onderdelen van het project schakelde

als pilot in de live omgeving. De uiteindelijke migratie moet
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nog: de nieuwe IT-omgeving maakt het wellicht mogelijk
dat die reizigers binnenkort zelfs de poortjes openen door
in te checken met hun smartphone.
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