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Manager Qualogy Solutions Steven Sharma: “Organisaties willen af van lastig te koppelen en te beheren 
on-premises systemen. Ze willen geen downtime van bedrijfskritische applicaties. Maar on-premises 
Java-applicaties zet je niet een-twee-drie in de cloud’’.

Door ijzersterke samenwerking bedrijfskritische applicaties schaalbaar 
en DevOps ready naar de Azure Cloud

Qualogy

Resultaat

Door een ijzersterke samenwerking tussen Qualogy & 
TeamValue zijn bedrijfskritische applicaties schaalbaar 
geworden en is DevOps klaar voor de Azure Cloud.

Qualogy (marktleider op het gebied van Oracle & Java) en 
TeamValue (Microsoft Gold Partner en Azure Expert) sloegen de 
handen in één om een SaaS-applicatie voor gemeenten te 
ontwikkelen. Samen hebben zij de verschillende technology 
stacks succesvol samengebracht en kunnen burgers nu veel 
gemakkelijker een vergunning aanvragen. Met deze nieuwe 
SaaS-applicatie is Qualogy in staat door middel van One Button 
Deploy, inclusief approvals en zonder downtime, zelfstandig te 
releasen. Een absolute uitkomst voor gemeentes als je het hebt 
over het verstrekken van vergunningen. 

Deze combinatie is slechts een voorbeeld van hoe 
Java-applicaties aansluiten op de Microsoft Azure Cloud. Er zijn 
nog tal van mogelijkheden te ontdekken.

The Value 
Dankzij onze ervaring en ons partnership met Microsoft hebben 
we veel inzicht in de roadmap van Azure. Ook weten we cloud 
technologie voor ons te laten werken. Voeg daar onze Golden 
Path principles aan toe en je werkt naar een toekomstbestendige 
IT-oplossing die ook al jaren succes heeft bij onder andere Allego, 
KPMG en AkzoNobel.

De business value van de SaaS-applicatie staat voorop, de 
techniek ondersteunt. De gebruiker staat hierdoor centraal. Een 
gebruikersportal voor burgers was er nog niet op basis van het 
selfservice-principe. Ook deze staat nu volledig in de cloud. We 
hebben gekozen voor een volledige SaaS/PaaS architectuur op 
basis van micro-services, zodat we automatisch kunnen 
opschalen naar andere Europese regio’s. Security, quality, cost 
management en resilience worden gewaarborgd. De applicatie 
gaat nooit offline.

Nieuwe functionaliteiten voor de 

SaaS-applicatie worden, met behulp 

van 100% geautomatiseerde 

(CI/CD) releases, door middel van 

One Button Deploy, uitgerold in 

productie.

DevOps teams leveren, naast de 

ontwikkeling van nieuwe 

functionaliteiten, operationele 

ondersteuning.

De IT-Operations afdeling is 

opgezet op basis van Modern 

Service Management Principles en 

wordt gestuurd op Secure Score, 

Mean Time to Repair en Uptime.

TeamValue hielp Qualogy met de 

opzet van een nieuw verdienmodel 

voor de SaaS-applicatie.

Als Microsoft Cloud Solution 

Provider leveren wij alle Azure 

subscriptions die nodig zijn voor de 

applicatie.



CEO TeamValue Anton Cnossen: ‘’Het is 
opvallend hoe beide organisaties elkaar 
naar een nog hoger niveau hebben weten 
te brengen. Dit is zeker te danken aan de 
cultural fit en de drive van het Team om er 
een succes van te maken. Fantastisch om 
te zien hoe dit nu uitgemond is in een 
partnership en hoe we samen de markt 
bedienen op het gebied van Oracle/Java 
en de Azure Cloud’’.

The Team
Qualogy kwam met de vraag of wij konden ondersteunen met 
consultancy op het gebied van Microsoft Azure en Modern 
Service Management. Maar het betrof niet alleen IT. De waarde 
van BizDevOps, onze visie op Agile werken, heeft zich meer dan 
bewezen.

Door de ijzersterke samenwerking zijn bedrijfskritische 
applicaties schaalbaar en DevOps ready naar de Azure Cloud. 
Ook gaan we samen als strategisch partner de markt bedienen 
en nog meer klanten blij maken met onze opgedane kennis van 
het bij elkaar brengen van de technologische platformen. De 
omschakeling van on-premise naar de cloud vraagt om een 
hybride samenwerking, het doorbreken van oude patronen en 
het gebruik maken van elkaars kennis binnen verschillende tech 
stacks. We hebben bijvoorbeeld BitBucket, Jira, Jenkins 
geïntegreerd met Azure DevOps.

TeamValue maakt daarbij gebruik van best practices en het 
Golden Path. Het is ons antwoord om BizDevOps op een juiste 
manier te implementeren. We brengen jouw boodschap naar 
business en IT. Onze manier van werken bestaat uit een 
standaard methodiek die transparant, meetbaar en Agile is 
tijdens het hele proces. We halen meer uit je DevOps teams en 
zijn voorspelbaar in het leveren van Value. Samen bewijzen we 
dat Java-applicaties prima in synergie overgezet kunnen worden 
naar het Azure platform.

Qualogy & TeamValue
IT-dienstverleners Qualogy uit Rijswijk en TeamValue uit Zwolle 
zijn een unieke samenwerking aangegaan. We vonden in elkaar 
een goede, kritische en gelijkwaardige partner waarbij een brug 
geslagen is tussen de business en IT. Digital Business, Human 
Results. Kwaliteit van de architectuur is een gegeven, maar de 
transitie en adoptie dat is mensenwerk. Zo wordt het Ops team 
van Qualogy nu meegenomen in alle principes, Azure 
certificeringen en worden ze direct betrokken bij de nieuwe 
manier van werken. We slaan de brug tussen business en IT.

Resultaat

We hebben de wereld van 

Oracle/Java en Microsoft Azure 

samengebracht en hierbij gebruik 

gemaakt van Best Practices.

De gehele architectuur is audit 

proof. ISO 9001/27001 zijn 

gewaarborgd in de Azure Blueprint 

en Azure Landing Zone.

De architectuur is gebaseerd op 

Cloud Best Practices en in 

microservices opgezet. Zo 

garanderen we de hoogst mogelijke 

schaalbaarheid, veiligheid en 

beschikbaarheid. Het Security 

Framework is geïmplementeerd 

binnen alle DevOps teams. Met 

behulp van monitoring worden 

beveiligingsincidenten opgespoord.

Nieuwsgierig hoe we dit precies doen voor klanten zoals RDW en 

KPMG? Bekijk dan ook onze website www.teamvalue.com


