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LanSolutions: ‘Denk niet in problemen, 
maar in oplossingen’
LanSolutions is totaalaanbieder van ict-diensten en pc gerelateerde 
hardware en software binnen het MKB, het onderwijs en zorginstellingen. 
Raymond Pauptit en Stephan van Rijn leggen het motto van LanSolutions, 
‘Denk niet in problemen, maar in oplossingen’, uit.
Mandy de Bruijn

Waarom is er gekozen voor de naam 

LanSolutions? 

‘Lan staat voor Local Area Network, 

het netwerk binnen een bepaalde 

omgeving waarin men via de ict-infra-

structuur met elkaar kan communice-

ren en data kan delen. Solutions is het 

aanbieden van oplossingen om een zo 

rendabel en efficiënt mogelijke situatie 

te creëren.’

Waar zijn jullie het meest trots op en 

waarom?

‘We zijn trots op het feit dat we tevre-

den klanten hebben, dat we in deze 

lastigere tijden goed ons hoofd boven 

water kunnen houden en dat we als 

medewerkers plezier hebben in ons 

werk. Maar het meest trots zijn wij op 

ons Watchdogsysteem. Dit zorgt er 

direct en indirect voor dat de klanten 

tevreden zijn en dat wij ons werk goed 

kunnen doen. Het is een uniek systeem 

waar we flink in geïnvesteerd hebben. 

Watchdog is een softwaredienst waar-

mee wij proactief de computers en 

servers beheren. Wij kunnen op afstand 

24 uur per dag, 7 dagen per week de 

computersystemen beheren en monito-

ren zodat kleine en sluimerende knel-

punten niet uitgroeien tot grote proble-

men. Ook zorgt Watchdog voor een 

performancecheck en krijgt de contact-

persoon binnen de school eenmaal per 

maand een rapportage over de presta-

ties van de systemen.’

Hoe geven jullie invulling aan jullie 

motto richting het onderwijs?

‘De oorsprong van ons motto is geba-

seerd op vooruit denken en preventief 

maatregelen treffen. Problemen onder-

drukken voor ze daadwerkelijk lastig 

worden. Hier is ons softwareprogramma 

Watchdog op gebaseerd zodat wij bijtijds 

maatregelen kunnen treffen. Een ander 

punt is de adviserende rol bij aanschaf 

of vervanging van hardware en software. 

Ook hier komen wij preventief met 

oplossingen zodat er geen problemen 

ontstaan.’

Het is crisis en veel scholen moeten 

pas op de plaats maken. Scholen 

hebben geen geld meer en kunnen niet 

meer investeren.

‘Er is nog wel degelijk een potje voor ict 

op scholen. Dat moet ook wel, zonder ict 

kan een school niet draaien. Scholen zijn 

dus wel genoodzaakt om hier geld voor 

vrij te maken, omdat ze zonder deze facili-

teiten geen les kunnen geven. Investeren 

is echter een ander onderwerp. Daarom 

is het denken in oplossingen een manier 

van werken, die erg gewaardeerd wordt. 

Er wordt goed nagedacht over wat er 

wordt uitgegeven aan automatisering en 

daar denken wij graag over mee. 

Wanneer wij het ict-systeem beheren, 

weet de school precies waar men aan toe 

is. Het Watchdogsysteem is een all 

inclusive pakket, 95% van de werkzaam-

heden die wij verrichten, vallen binnen het 

contract. Hiermee voorkom je onver-

wachte kosten en kan de school al ruim 

van tevoren rekening houden met het 

budget voor ict. Voor de aanschaf van 

hardware is er altijd een passende 

oplossing. Wij maken zelden mee dat we 

een voorstel doen waar een school zich 

niet in kan vinden. 

Een interessante ontwikkeling bij de 

aanschaf van hardware is de gerevi-

seerde markt. Dit zijn tweedehands pc’s, 

die vaak tussen de 1 en 2 jaar oud zijn. 

Er is niets mee aan de hand, worden 

goed nagekeken en volledig gezond weer 

op de markt gebracht. Deze hardware is 

vaak 50% goedkoper dan nieuwe. 

Scholen zijn erg blij met deze oplossing 

en het bestuur is blij dat er wordt mee-

gedacht met alternatieven die in het 

budget passen.’

LanSolutions streeft naar het one stop 

shop-principe. Wat houdt dit in?

‘Alle diensten en producten binnen een 

sector zijn bij één leverancier te vinden. 

In het geval van ict binnen scholen houdt 

dit in dat wij zowel als systeembeheer-

der en leverancier van hardware en 

software kunnen fungeren.’

er zijn veel ict-bedrijven die scholen 

in hun klantenkring hebben. Wat doen 

jullie anders? 

‘Wat ons onderscheidt, is dat wij ook 

aan projectmanagement doen waardoor 

wij via persoonlijke aandacht de scholen 
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van A tot Z begeleiden. Het leveren, 

monteren en beheren van het systeem is 

één ding, maar het correct adviseren en 

uitzoeken welke telefoon- en internetlij-

nen bij welke providers of VoIP telefone-

ren mogelijk zijn, zijn zaken waar een 

school veel tijd mee kwijt is. Elke school 

is anders en vraagt om een eigen unieke 

en persoonlijke samenwerking.’

Cloudcomputing is actueel. Hoe staat 

LanSolutions hierin?

‘Cloudcomputing is een hype die nog 

volop in ontwikkeling is en nog lang niet 

voor alle doelgroepen en toepassingen 

waterdicht. Het kan een hoop kosten 

besparen. Vooral met het oog op inves-

teren is de cloud een aantrekkelijk 

alternatief. Het vervangt namelijk de 

aanschaf van hardware op locatie. 

Daarnaast is het werken in de cloud, 

zeker op dit moment, nog minder snel 

en veilig dan een eigen serveromgeving. 

De veiligheid van data moet kunnen 

worden gewaarborgd. Wij zien al bij 

enkele van onze klanten die twee jaar 

geleden zijn overgestapt naar een 

cloudoplossing, nu weer teruggaan naar 

een eigen server. Als de situatie zich 

leent voor een cloudoplossing verzorgen 

wij dit. Zo is bijvoorbeeld hosted 

Exchange (de e-mailcommunicatie, het 

delen van de agenda e.d. tussen server, 

pc en mobiele telefoon van één of 

meerdere mensen) een cloudoplossing 

die wij voor nagenoeg al onze klanten 

verzorgen. Ook de online back-up is in 

veel situaties goed toepasbaar. En ook 

de totale outsourcing van servers en 

toebehoren bieden wij aan.’

Wat is de rol van ict-coördinatoren 

binnen het onderwijs van de toekomst?

‘De ict-coördinator is de spreekbuis voor 

scholen of scholengemeenschappen. 

Onze ervaring is dat scholen erg gebaat 

zijn bij mensen die deze taak in hun 

portefeuille hebben. Voor ons werkt het 

erg prettig wanneer er één contactper-

soon binnen een school is, die ook nog 

eens de basis kent van automatisering. 

Als iemand ‘dezelfde taal spreekt’ legt 

het vaak makkelijker uit wat de voor- en 

nadelen zijn van de producten en dien-

sten die wij leveren. Maar ook andersom 

gelden dezelfde voordelen. Wanneer er 

iemand binnen de school goed kan 

verwoorden wat de specifieke wensen 

zijn, kunnen wij hier nog beter naar 

handelen. De rol van ict-coördinator 

wordt alleen maar belangrijker in de 

toekomst.’

Op de website spreken jullie van het 

serviceplan 2000. Wat houdt deze 

dienst in? 

‘Het Servicplean 2000 is voortgekomen 

uit de vraag in de markt. Wij constateer-

den dat het wenselijk was dat besturen, 

facilitair managers of officemanagers 

totaal inzicht wilden hebben in de ict-

infrastructuur. In het serviceplan 2000 

beheren wij niet alleen het systeem, 

maar maken wij alles overzichtelijk en 

inzichtelijk. Er worden plattegronden 

geleverd van de where abouts van de 

hardware. Voor iedere hardware en 

software staat omschreven wat de 

aanschafdatum is, wat de prestaties zijn 

en wat de afschrijvingsdatum is. Voor de 

software documenteren wij de logingege-

vens, verlengen wij de certificaten en 

zijn altijd alle updates geïnstalleerd. 

Kortom, wanneer de wens van de klant 

is dat het gehele systeembeheer volledig 

inzichtelijk moet zijn, komen wij met het 

Serviceplan 2000 aan deze vraag 

tegemoet.’ 

Wie bedenkt deze toepassingen?

‘Met elkaar proberen we te achterhalen 

wat er speelt in de markt en wij verta-

len dit naar onze serviceconcepten. Als 

we door beweging in de markt merken 

dat bepaalde zaken meer aandacht 

nodig hebben, passen we dit aan in 

onze service zodat de klant zich hier 

niet mee bezig hoeft te houden.’

Hoe weten jullie of dit wel de juiste 

middelen zijn waar scholen op zitten te 

wachten?

‘Door jarenlange ervaring. Sinds 1991 

fungeren wij al als systeembeheerder 

en wij weten van de scholen die wij 

beheren of waar wij de hardware 

leveren dat de aanpak van 

LanSolutions erg gewaardeerd wordt. 

De persoonlijke touch, het meedenken 

en onze service gerichtheid worden 

hier vaak in genoemd.’

Hoe kunnen scholen op een goede 

manier met nieuwe media omgaan?

‘Er zijn twee zaken waar onderscheid in 

gemaakt moet worden. Dat is het 

gebruik van nieuwe media door scholen 

en door scholieren. Scholen kunnen 

nieuwe media gebruiken als informatie-

raymond Pauptit (rechts) en Stephan van rijn (links)
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portal. Hiervoor is het wel noodzakelijk 

dat er aan de kant van de school een 

aanspreekpunt moet zijn dat deze 

social mediakanalen beheert. 

Scholieren reageren namelijk op 

‘posts’ (meldingen) en stellen vragen 

over de verspreide informatie. Hier 

moet vervolgens wel consequent op 

gereageerd worden door een spreek-

buis van de school. 

Een ander aspect is het gebruik van 

social media door scholieren. Het is 

aan de school zelf welke regels ervoor 

gelden. LanSolutions kan scholen 

advies geven over het gebruik van 

nieuwe media. Indien de kennis niet 

aanwezig is, maken wij de verschil-

lende gebruikers aan en leren een 

coördinator op school hoe ermee om 

kan worden gegaan en voor welke 

doelen het kan worden gebruikt.’

Ook is het bedrijfsleven een afnemer 

van jullie diensten. Bedrijven staan 

niet stil als het gaat om ict. Wat voor 

ontwikkelingen zien jullie daar en wat 

bieden jullie voor diensten aan? 

‘De diensten binnen bedrijven zijn in 

grote lijnen hetzelfde als binnen het 

onderwijs. In de regel zorgen wij er als 

systeembeheerder voor dat de ict-

infrastructuur nauwlettend in de gaten 

wordt gehouden. Het gaat erom dat de 

medewerkers van een organisatie of 

bedrijf gerust kunnen werken en kun-

nen vertrouwen op hun ict-faciliteiten.’

Hebben jullie nog nieuws over op 

handen zijnde ontwikkelingen?

‘De markt is voortdurend in beweging en 

past zich constant aan de huidige 

situatie aan. Een voorbeeld is dat de 

smartphones steeds nadrukkelijker 

aanwezig zijn in diverse ontwikkelingen. 

Het zogenaamde ‘bring your own device’ 

is erg hot op het moment. Zo kan de 

leerkracht via de digiborden oefenvragen 

stellen of zelfs al proefwerken geven 

waar de leerlingen via hun mobiel ant-

woord kunnen geven. Een goede tool om 

de voortgang van de kennis bij de leerlin-

gen gemakkelijk te kunnen peilen. Ook 

de ontwikkelingen binnen het openbare 

netwerk (WiFi) zijn het laatste jaar sterk 

verbeterd. Minder access points, beter 

bereik en een sterker signaal. Verder 

blijft de snelheid van de pc’s en internet 

zich uitbreiden. Met de oplevering van 

glasvezel en 4G gaat de snelheid van 

het internet en de snelheid voor toepas-

singen binnen het netwerk sterk vooruit. 

Al met al goede ontwikkelingen die de 

efficiëntie van het lesgeven alleen maar 

zullen bevorderen.’

Waar staat LanSolutions over 5 jaar?

‘We zien de toekomst positief tegemoet. 

Zowel voor de algehele financiële situ-

atie in Nederland als de situatie van 

LanSolutions. De afgelopen jaren is 

Nederland in financieel zwaar weer 

terechtgekomen, maar het feit dat wij 

nog veel werk hebben, geeft ons vertrou-

wen. Juist omdat er bij ons nog veel 

opdrachten binnen komen en de ontwik-

kelingen niet stilstaan, geeft aan dat er 

binnen de markt ruimte is om investerin-

gen te doen en om nog te kunnen 

groeien. LanSolutions zelf wil graag 

vooroplopen in deze bewegelijke markt. 

Ook hier komt onze visie weer boven 

drijven. Zolang je na blijft denken over 

de toekomst kun je altijd wel overwogen 

beslissingen nemen.’ <<
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