
Best practices voor
Device Management
Hoe Lifecycle Management je kan helpen

werkplek-continuïteit te borgen



Introductie

De manier waarop mensen werken en de plaatsen waarop ze dat 
werk doen, veranderen continu. Inmiddels werkt meer dan 60% 
van alle medewerkers vanuit meer dan 1 locatie. 

Medewerkers gebruiken een `mix van apparaten (zowel privé als 
zakelijk eigendom) voor hun werk en de hoeveelheid gebruikte 
apparaten groeit exponentieel. 



De toenemende mobiele werkwijze en aantallen gebruikte 
apparaten onder medewerkers, vergroten de workload en de 
complexiteit van beheer en uiteraard beveiliging.


De gemiddelde IT-afdeling heeft een flink takenpakket. Ze regelen 
nieuwe apparaten voor medewerkers, zijn het eerste 
aanspreekpunt voor defecten en zetten noodzakelijke updates 
klaar. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de afdeling meedenkt 
over nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan de groei van 
het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan innovatie op het gebied van 
data science, AI en VR. 



In de praktijk hebben IT’ers hier te weinig tijd voor, hun prioriteit 
moet liggen bij de beschikbaarheid van de infrastructuur. Meer 
dan 60% van de IT Managers vindt werkplekbeheer een last. De 
tijd die organisaties hieraan besteden gaat ten koste van de tijd 
voor meer strategische initiatieven. 

De workload van de IT-afdeling


De toenemende complexiteit van 
Device Management



Over LargeAccounts powered by Azerty

Als je Device Management, in de vorm van Lifecycle 
Management, op een goede manier inricht, neemt dat kostbare 
tijd en workload weg bij je IT-afdeling. Het doel van deze gids is 
om je Best Practices en heldere stappen mee te geven op basis 
waarvan je dit gestructureerd kunt doen. 

In deze gids doorlopen we dit proces aan de hand van de 
volgende stappen:


Hoe Lifecycle Management kan helpen de werkplek-
continuïteit te borgen.



Asset Management: Eén strategisch plan, één omgeving.



Voorraad, Logistiek & Planning.



Joiners, Leavers en Defecten.



Afvoer, Datavernietiging, Overname & Refurbishing. 

Wat je van deze gids kunt verwachten

LargeAccounts powered by Azerty is een IT-Service provider met 
jarenlange ervaring op het gebied van Device Management. Wij 
nemen jouw IT-afdeling alle zorg uit handen op het gebied van 
de digitale werkplek. Wij beheren alle hardware en services voor 
de werkplekken die jij beheert, zowel op kantoor als bij je 
personeel thuis. Met onze Security services zorgen wij er 
bovendien voor dat al je medewerkers altijd en overal veilig aan 
de slag kunnen.



Mocht je na het doorlopen van deze gids vragen hebben over 
Lifecycle Management, dan helpen we je graag verder. 

Neem via gemakkelijk vrijblijvend contact met ons 
op.
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https://www.largeaccounts.nl/contact?utm_source=downloadable&utm_medium=downloadable&utm_campaign=downloadable


1. Lifecycle Management

In de praktijk hebben IT’ers vaak te weinig tijd over om proactief 

mee te denken over innovaties waarmee ze meer waarde toe 

kunnen voegen aan het bedrijf. De tijd die ze besteden aan het 

managen en onderhouden van werkplekken gaat ten koste van 

de tijd voor meer strategische initiatieven. 





Lifecycle Management is een manier om Device Management in 

te richten, die je ontzettend veel overzicht en gemak oplevert, en 

enorm veel tijd bespaart. Zodat de IT-afdeling meer tijd kan 

investeren in het faciliteren van de core business en innovatie 

van het bedrijf.

Hoe slim ingerichte Device Management 
kan helpen de werkplek-continuïteit te 
borgen

Lifecycle Management betekent het opzetten van een structuur 

voor het beheer van alle devices die in een organisatie gebruikt 

worden, over de gehele levensduur van die devices. Van 

bestelling, tot levering, updates en reparatie. En tot aan de 

uiteindelijke afvoer, vernietiging en eventuele recycling.


Lifecycle Management valt uiteen in de volgende 
onderdelen:

In de volgende hoofdstukken van deze gids nemen we je 
aan de hand bij de inrichting van deze onderdelen. 

Asset Management:  
Een strategisch plan en digitaal overzicht.






Voorraad, Logistiek & Planning.

Joiners, Leavers en defecten.

Afvoer, Datavernietiging, Overname & Refurbishing.

De onderdelen van Lifecycle Management

Lifecycle Management geeft je real-time inzicht in de device vloot 

en in de leeftijden, historie en de resterende looptijd van de 

assets. Zo heb je sneller inzicht en dus minder tijd nodig om deze 

informatie te verzamelen. 





Daarnaast kun je behoorlijk op downtime van gebruikers 

besparen doordat medewerkers niet per se meer naar kantoor 

hoeven te komen in het geval van defecte apparaten. Zeker als 

jouw medewerkers werken vanuit verschillende locaties.





Door het beheer van de hardware lifecycle goed in te richten kan 

je IT-afdeling tijd vrijmaken voor processen die nog meer waarde 

toevoegen voor het bedrijf. 


In minder tijd de werkplek-continuïteit borgen
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2. Asset Management 

In de tussentijd is het noodzakelijk dat mensen eenvoudig 
defecten en reparaties aan kunnen vragen aan de hand van een 
SWAP-procedure. Ook het proces voor het innemen en 
opschonen van werkplekken van uitdiensttreders en het leveren 
van een nieuwe werkplek voor joiners moet zo soepel en zo snel 
als mogelijk ingeregeld zijn. 

Een strategisch plan en één tool voor 
Lifecycle Management

Onder Lifecycle Management verstaan wij het eenvoudig kunnen 
beheren van alle ICT-werkplekapparatuur in een bedrijf. Vanaf 
het moment van bestellen tot en met het afvoeren van die 
werkplek. 

Hierbij is het belangrijk dat je voor het invoeren van 
Lifecycle Management, eerst een 0-meting uitvoert:

Om dat allemaal te kunnen doen, is het belangrijk om het beheer 
van alle devices in je organisaties in één strategie en één 
overzichtelijk(e) portaal of software tool onder te brengen. 


Asset Management: 

nulmeting en strategie



Op basis van de antwoorden op deze vragen en de doelen voor 
jouw organisatie, maak je een strategisch plan over hoe je Asset 
Management voor jouw organisatie wilt inregelen. Vanuit dit 
overzicht en dit plan, regel je je Asset Management omgeving in.

Welke apparaten worden er allemaal gebruikt in je 
organisatie?



Op hoeveel van deze apparaten heb je als IT-afdeling 
overzicht?



Welke configuraties heb je allemaal in beheer?




Vanuit die omgeving worden voortaan alle acties getriggerd en 
gecoördineerd, waarbij de eindgebruiker zelf alle diensten kan 
afroepen. Binnen dat portaal beheer je ook de CMDB 
(Configuration Management Database) zodat je altijd 
inzichtelijk hebt door wie een device gebruikt wordt en hoeveel 
voorraad je hebt. 



Zo ben je ervan verzekerd dat het aantal apparaten in je 
organisatie op een correcte manier wordt geadministreerd. 
Binnen je Asset Management plan en -omgeving zul je tenminste 
rekening moeten houden met en processen moeten inrichten 
voor de volgende zaken:


 Voorraadbeheer, logistiek en planning.
 Joiners, Leavers en defecten.
 Afvoer, datavernietiging, overname en refurbishing.




In de volgende onderdelen van deze gids laten we je zien waar je 
hierbij allemaal op moet letten.

Eén tool, één overzicht

“Eén overzichtelijke portal waarin je 
medewerkers self-service kunt 

bieden, betekent nog meer gemak."



3. Voorraad, logistiek en 
planning

Belangrijke onderdelen van je Lifecycle Management plan en je 
Asset Management omgeving, zijn productkeuze en 
voorraadbeheer en processen voor pre-configuratie, logistiek 
en planning. 

Hoe richt je de basis in?

Welke producten moet je eigenlijk beschikbaar kunnen stellen? 
Wij raden aan dit te bepalen op basis van persona’s. Welke 
verschillende types gebruikers heb je in je organisatie? Wat zijn 
de doelen, features en benodigdheden die daarbij horen?



In het klantportaal zorg je ervoor dat de voorraadposities live te 
zien zijn zodat je tijdig nieuwe producten kunt bij bestellen. Zo kun 
je op een proactieve manier inspelen op eventuele tekorten in de 
markt.


Productkeuze en voorraadbeheer

Hoe regel je in dat de laptop, pc, mobiele telefoon of tablet op 
locatie na aansluiting direct in gebruik genomen kan worden? Het 
is belangrijk dat je hiervoor de juiste processen inregelt en dit in je 
Lifecycle Management plan en -omgeving borgt. 



Nadat de apparaten zijn voorbereid naar de wensen van de 
eindgebruiker zul je ze op willen kunnen sturen of fysiek kunnen 
leveren op iedere gewenste locatie. Dat betekent dat je logistiek 
en planning ook in moet regelen in je plan én in je Asset 
Management omgeving.  


Pre-configuratie, Logistiek & planning



4. Joiners, Leavers en defecten 

Na voorraadbeheer, logistiek en planning, zul je processen 
moeten inregelen voor het on- en offboarden van medewerkers 
en voor het opvangen van defecten en reparaties. Deze 
veelvoorkomende tickets wil je vooral in zo min mogelijk tijd 
kunnen oplossen. Waar moet je hierbij op letten?

De meest voorkomende tickets sneller 
afhandelen

Medewerkers die in dienst treden bij jouw organisatie wil je zo snel 
mogelijk voorzien van nieuwe apparatuur. Maar ook als 
medewerkers uit dienst gaan moet je de gebruikte apparatuur op 
kunnen halen of op gecentraliseerde wijze in ontvangst kunnen 
nemen. 



Bij ontvangst moet je de data op de juiste, compliant manier 
verwijderen en zul je de producten moeten testen op 
functionaliteit. De herbruikbare producten wil je op voorraad 
houden. De CMDB moet hierbij bijgewerkt worden zodat alles 
continu terug te vinden is in je Lifecycle Management tool.

Joiners en Leavers

Het is al vervelend genoeg als een apparaat defect raakt; de 
kunst is om de eindgebruiker zo snel mogelijk weer productief te 
krijgen. Next business day onsite swap is een mooi doel om 
hierbij na te streven. 



Zodra jouw IT-afdeling een melding ontvangt wil je een afspraak 
kunnen inplannen om op de volgende werkdag al een nieuw 
apparaat te leveren voorzien van de laatste software en tools, in 
de juiste configuratie. Heb je hiervoor de benodigde resources of 
partners tot je beschikking?



Ten slotte moet er een proces ingericht zijn om het defecte 
apparaat mee terug nemen en vervolgens af te handelen. Het 
gerepareerde apparaat moet weer op voorraad gehouden 
worden. Zorg ervoor dat alle mutaties netjes bijgewerkt worden 
in de CMDB.

Next business day onsite swap



5. Afvoer, Datavernietiging, 
Overname & Refurbishing 

Duurzaamheid en dataveiligheid zijn belangrijke thema’s de 
afgelopen jaren. Ook voor IT. Hoe neem je deze twee thema’s mee 
in je Lifecycle Management opzet?

Een duurzaam en veilig einde van de 
lifecycle

Aan het einde van de economische levensduur wil je je IT-
producten veilig kunnen afvoeren. Je wilt er daarbij 100% zeker 
van zijn dat de data op een veilige manier is verwijderd. Data is 
tegenwoordig één van de waardevolste bezittingen en daarmee 
één van de grootste risico’s van een bedrijf. Bovendien is de kans 
op datalekken groot als je hier niet de juiste procedures voor hebt 
ingericht. 

Afvoer en Datavernietiging

Wat veel bedrijven niet weten is dat er vaak nog een restwaarde 
zit op IT producten. Als de apparaten nog functioneel zijn, keren 
verschillende IT-recycling of refurbishing organisaties een 
restwaarde uit. Deze restwaarde kun je gebruiken om de kosten te 
verlagen bij een nieuwe investering. Of de restwaarde kan 
bijvoorbeeld gedoneerd worden aan een goed doel.



Let dus ook op de duurzaamheid van je Lifecycle Management. 
Hergebruik van hardware en grondstoffen vermindert de 
nadelige gevolgen voor het milieu en kan bijdragen aan de 
duurzaamheids- of MVO-initiatieven van jouw organisatie.

Overname & duurzaam 
refurbishen



Conclusie & key take-aways 

IT-afdelingen hebben vaak te weinig tijd over om proactief mee 
te denken over innovaties. De tijd die ze besteden aan het 
managen en onderhouden van werkplekken gaat ten koste van 
de tijd voor meer strategische initiatieven. 



Lifecycle Management is een manier om werkplekbeheer in te 
richten, die je ontzettend veel overzicht en gemak oplevert - en 
enorm veel tijd bespaart. Om dat te doen, moet je een 
strategisch plan opzetten en een digitale omgeving optuigen 
waarbinnen je je Asset Management slim beheert.

En een handige checklist voor Lifecycle 
Management

Hoewel Lifecycle Management enorm veel tijd en kosten kan 
besparen, kost het tegelijkertijd ook relatief wat tijd en energie om 
dit goed op te zetten. Afhankelijk van de resources en 
beschikbare partners, kan het daarnaast een flinke uitdaging zijn 
om zaken als next business day swap in te richten en te borgen. 



Om die redenen kan het een goed idee zijn om een betrouwbare 
partner te zoeken die jouw IT-afdeling tijd helpt besparen - zowel 
bij het inregelen van Lifecycle Management in jouw organisatie, 
als bij de praktische uitvoer ervan. Zorg er daarbij wel voor dat je 
een betrouwbare partner kiest, met veel kennis en ervaring in 
dit vakgebied.

Lifecycle Management: 

zelf doen of met een partner?

Het doel van deze gids was om jou Best Practices en heldere 
stappen mee te geven op basis waarvan je dit gestructureerd kunt 
doen. Aan de hand van onderstaande checklist kun jij stap voor 
stap Lifecycle Management introduceren in jouw organisatie.


Lifecycle Management Checklist

Asset Management: Eén strategisch plan, één omgeving. 



Voorraad, Logistiek & Planning inregelen. 



Processen voor Joiners, Leavers en defecten inregelen.



Afvoer, Datavernietiging, Overname & Refurbishing inregelen.



Livegang en stimuleren adoptie Lifecycle Management.



LargeAccounts & Lifecycle 
Management 

LargeAccounts powered by Azerty is een IT Services provider 
gevestigd in Amstelveen, met de focus op Device Management, 
Security Services en Backend Beheer. Wij nemen organisaties 
alle zorg uit handen op het gebied van de digitale werkplek. 
Zodat hun mensen altijd prettig en effectief hun werk kunnen 
doen, ongeacht de omstandigheden.

Alles uit handen met Lifecycle Services
Heb je meer vragen over Asset Management of onze 
Lifecycle Services? Wil je weten hoe wij ook jouw IT-

afdeling zorgen uit handen kunnen nemen? Plan een 
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek, waarin we jouw 

situatie bespreken en direct met je meedenken.


© 2022, LargeAccounts powered by Azerty

Meer weten? 

Plan een vrijblijvend adviesgesprek

Met onze Lifecycle Services bieden wij voor een vast maandelijks 
bedrag totale ontzorging van de werkplek en borgen we de 
werkplek-continuïteit. We nemen jouw IT-afdeling tijd en zorgen 
uit handen, en zorgen voor:

Een strategisch plan voor Lifecycle Management, 
afgestemd op jouw organisatie.



Eén gebruiksvriendelijke en overzichtelijke Asset 
Management Omgeving.



Beheer van voorraad, logistiek en planning, voortaan bij 
één partij.



Processen voor Joiners, Leavers en Defecten met next 
business day onsite swap.



Duurzame en veilige Afvoer, Datavernietiging, Overname 
& Refurbishing.


Plan direct een vrijblijvend gesprek
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