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Waarom INBO GOES GOOGLE?

Waarom verlaten we onze lokale e-mailserver 
en bouwen we de netwerkschijven voor 

persoonlijke bestanden af? 



Waarom INBO GOES GOOGLE?
e-mail en dataopslag zijn gemeengoed geworden die geen lokale 

implementatie vereist of hieruit meerwaarde haalt.



Waarom INBO GOES GOOGLE?
Technische vereisten van deze diensten zijn sterk gestegen en sterk 

gespecialiseerd (o.a.veiligheid).



Waarom INBO GOES GOOGLE?
Hogere verwachtingen bij gebruikers 



Waarom INBO GOES GOOGLE?
Grotere vraag naar online samenwerking en communicatie (meer dan e-mail).



Waarom INBO GOES GOOGLE?
Nood aan IT-ondersteuning INBO-specifieke systemen steeds groter.



Waarom INBO GOES GOOGLE?
Daarom een keuze voor de cloud dienst Google Apps.



Waarom INBO GOES GOOGLE?
● Cloud? Cloud (computing) is 

het via het internet op 
aanvraag beschikbaar stellen 
van hardware, software en 
gegevens, ongeveer zoals 
elektriciteit uit het lichtnet. 
Geen (of in minder mate) nood 
meer aan eigen infrastructuur 
of ondersteuning.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://nl.wikipedia.org/wiki/Software
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet


Waarom INBO GOES GOOGLE?
● Niet weerhouden alternatieven:

○ Microsoft office 365 public cloud: duurder, minder mogelijkheden naar 
open samenwerking met externen en weinig succesvolle 
implementatie binnen Vlaamse Overheid.

○ Aanbod Facilitair bedrijf: 10x duurder, minder functionaliteiten en 
volledige integratie nodig van specifieke INBO-omgeving binnen 
administratieve context. 



Wat



Gmail
● Huidige INBO e-mailbox met bijhorend e-mailadres verhuist naar Google 

met de bekende Gmail interface. 

● Heel gebruiksvriendelijk, met krachtige zoekfunctie.

● Intuïtief, maar daarnaast voor de expertgebruiker ook heel sterk 
aanpasbaar (bv werken met filters, labels, integratie met IFTTT …)

● 30 Gb (gedeeld met Google Drive) standaard beschikbaar voor iedereen.

● uw e-mailadres blijft ongewijzigd: voornaam.naam@inbo.be 



Google Drive
● Bestaat uit 2 luiken 

● Google Drive plugin = Dropbox (of Owncloud), alle documenten staan ook 
offline op je pc 

● Google Drive webinterface = Tekstverwerker (Google Documenten) , 
Spreadsheet (Google Spreadsheats) en Presentatietool (Google 
presentaties).  Maar ook nog andere , zoals Google Formulieren (bv 
gebruikt bij operatie Grasparkieten



Google Drive
● Tekstverwerker (Google Documenten) , Spreadsheet (Google 

Spreadsheats) en Presentatietool (Google presentaties) met voldoende 
features, maar toch heel intuïtief. 

● Heel veel extra plugins beschikbaar voor extra features. 

● Real-time samenwerken aan één document, zowel met interne als externe 
mensen.

● PC gecrasht? Op 1, 2, 3 bent u weer vertrokken op een ander toestel 
(geen specifieke installatie nodig, geen restore van bestanden…)



Google Calender
● Beheer eigen Agenda 

● Makkelijk reservatie van resources (vergaderzaal, auto, materieel)

● Delen van agenda (intern en extern)



Google sites

● Biedt de mogelijkheid aan om snel zelf een heel eenvoudige website in 
elkaar te steken.

● Mogelijk alternatief voor onze intrasite in combinatie met Google+.  Dit 
moet nog uitgezocht worden.



Videoconferencing
● Google Hangouts laat toe om heel eenvoudig aan videoconferencing te 

doen met andere INBO’ers of externen (er is zelfs geen Google account 
nodig voor externen) op je eigen laptop. 

● Iedereen met webcam op laptop kan onmiddellijk aan de slag 

● Zowel Brussel als Geraardsbergen worden uitgerust met Google 
Chromebox.  Dit is een betaalbare oplossing voor videoconferencing in 
vergaderzalen. Groot TV-scherm en audio-apparatuur zullen aanwezig 
zijn.  



Videoconferencing



Google+
● Google+ vergelijkbaar met Yammer

● Sociaal netwerk tussen INBO’ers 

● Maar, beter afgeschermd en dus veiliger dan Yammer 

● Kan ook ingezet worden ter vervanging van het huidige intranet (in 
combinatie met google sites): te onderzoeken.



Voordelen Google for works?



Efficiënter samenwerken
● Online samenwerken aan documenten met internen en externen

● Real-time collaboratie mogelijk, met verschillende mensen, dus 
samenwerken aan één document op het zelfde ogenblik.

● Samenwerking verhogen via videoconferentie en chat



Up to date!
● Sneller aanbieden van nieuwe versies en mogelijkheden van 

systemen/functionaliteiten.

● Updates zorgen niet voor downtime (nu vaak een reden om niet te 
vernieuwen). 

● Laatste mogelijkheden steeds beschikbaar.



Flexibele storage

● Standaard reeds grotere opslagmogelijkheden.

● Uitbreiding van storage kan heel snel gebeuren (zonder downtime, wel met 
extra kost uiteraard).

● Betere backupgaranties, steken we nu heel veel tijd in.

● Beter zicht op totale kostprijs storage.  TCO is hier pak kleiner dan lokale 
IDC-storage 



Beschikbaar en aangepast voor elk platform

● Betere bereikbaarheid en gebruikersgemak vanuit verschillende toestellen.
 
● Kan veilig gebruikt worden op INBO-laptop, maar evengoed eigen pc , 

smartphone, tablet… 

● User interface is aangepast aan elk type toestel. 



Hogere uptime en verhoogde veiligheid 

● Security is belangrijk zowel in eigen als externe omgeving. 

● Met huidige budget en personeel zal security lokaal altijd slechter scoren 
dan bij cloud-provider

● Hacking veel waarschijnlijker dan bv NSA infiltratie.

● Uptime is ongeëvenaard en kunnen wij met eigen middelen (ook voor 
personeel) nooit halen. 



Demo: Algemeen

http://www.youtube.com/watch?v=15zSL5infoc


Google Drive (webinterface)

● samenwerken met
○ documenten
○ spreadsheets
○ formulieren
○ presentaties
○ websites

● chatten
● e-mailen



demo: Google 

http://www.youtube.com/watch?v=DFFj51OcizA


Google Drive sync (zoals Dropbox)

● alle data altijd beschikbaar via 
○ laptop
○ smartphone
○ tablet

● data delen met derden
● synchronisatie van je data online
● altijd een “backup” van je data in the cloud
● versiebeheer



demo: GDrive => sync met Verkenner 

http://www.youtube.com/watch?v=XGuNqdrDOwc


Gmail

● 30GB
● computer/tablet/smartphone
● chatten
● e-mail met link naar files in Gdrive



demo: Gmail 

http://www.youtube.com/watch?v=f4nyBHGC5N0


Demo: Hangouts

http://www.youtube.com/watch?v=ULfD5mBQ-xw


Hoe?

● Positionering t.o.v. andere it-systemen
● Projectaanpak migratie/transitie 



Positionering Google diensten

● t.o.v. netwerkschijven:
○ Persoonlijke netwerkschijven worden afgebouwd.

■ Werkdocumenten en persoonlijke bestanden 
naar Google Drive.

○ Algemene netwerkschijven zoveel mogelijk beperkt
■ Officiële en finale documenten naar Alfresco 

DMS
■ Grote gemeenschappelijke bestanden (GIS en 

MS access, enz) blijven op netwerkschijf. 



Positionering Google diensten

● t.o.v. Dropbox, OwnCloud, offline folder:
○ Werkdocumenten en persoonlijke bestanden naar 

google drive.
○ Andere sync tools (om offline te kunnen werken) 

worden alleen nog geïnstalleerd indien echt nodig.
○ Offline folders van MS wordt niet meer ondersteund 

(onbetrouwbaar en te veel problemen)



Positionering Google diensten

● t.o.v. Alfresco:
○ Werkdocumenten en persoonlijke bestanden naar 

Google Drive.
○ Officiële en finale documenten naar Alfresco DMS
○ Alfresco Share vs Google Sites nog te onderzoeken.



Positionering Google diensten

● t.o.v. Skype:
○ Officiële ondersteuning Google Hangouts.
○ Op vraag van gebruikers ook Skype (zolang dit 

gratis blijft)



Positionering Google diensten

● t.o.v. intranet:
○ Nog te onderzoeken of Google Sites een interessant 

alternatief kan zijn voor uitbouw nieuw intranet



Positionering Google diensten

● t.o.v. Yammer:
○ voorstel om Google+ te gebruiken als vervanging 

van Yammer maar met dezelfde vrijheidsgraden en 
mogelijkheden.



Positionering Google diensten

● t.o.v. MS Office:
○ MS Office blijft beschikbaar op pc van gebruiker
○ Mogelijk om Outlook te gebruiken in combinatie met 

Gmail (b.v. voor oude pst files)
○ Om online samen te werken raden we het gebruik 

van Google Docs sterk aan. 



Positionering Google diensten

● t.o.v. Jira:
○ geen verband/interferentie

● t.o.v. Confluence Wiki
○ wiki voor technische documentatie

● t.o.v. INBO-applicatie (inboveg e.a.)
○ geen verband/interferentie 



Hoe?

● Positionering t.o.v. andere it-systemen
● Projectaanpak migratie/transitie 



Projectaanpak
● Begin eerste kwartaal 2015 wordt er POC opgezet door Mincko alleen voor 

testgroep.

● Na evaluatie en bijsturing opmaak definitief migratieplan.

● Extra infosessies (opleidingen) net voor migratie

● Begin tweede kwartaal volledige migratie van alle gebruikers

● Extra infosessie kort na migratie



Projectaanpak
● Change management is belangrijk.

● Zowel voor als na migratie zijn er hands-on opleidingssessies.

● Begeleiding door professionele trainers (Mincko) en ook vanuit IDC

● Continue mogelijkheid tot  verbeteren van skills door e-learning platform “ 
App Ninja’s” 



Projectaanpak
● Big Bang voor e-mail omgeving (e-mail wss één weekend onbeschikbaar, 

e-mails blijven dat weekend wel toekomen maar worden vertraagd 
afgeleverd).  

● Geen Big Bang voor Google Drive (U-schijf blijft dus nog even bestaan)

● Aanbod per OG om U-schijf migratie te begeleiden. 

● Tutorial beschikbaar voor wie onmiddellijk alle eigen documenten wenst te 
verhuizen naar Google Drive.

 



Vragen?


