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Ook Oracle is het niet ontgaan dat 
onder meer het thuiswerken een 
versnelling van de digitalisatie 

heeft ingezet. Wilfred Scholman, Country 
Leader Oracle Nederland: “Het vernieu
wen van allerlei processen leidt ertoe dat 
en masse verouderde technologie wordt 
overgezet naar nieuwe technologie.”  
Dat levert op dit moment veel werk op, 
zegt Scholman. “Kleine maar ook heel 
grote projecten, die we graag samen met 
onze partners oppakken.”
Een van deze partners is Transfer Solu
tions. Wat zouden organisaties eigen
lijk moeten nastreven bij digitale trans
formatie? “Niet zomaar eraan beginnen 
omdat iedereen het doet,” zegt Jurgen 

Duijster van Transfer Solutions. “Vraag 
jezelf af wat je ermee wilt bereiken.  
Wat is haalbaar?” Scholman vult aan: 
 “Bedrijven moeten sturen op het weg
halen van de silo’s in de organisatie en 
het moderniseren van ingesleten pro
cessen. Een goed praktijkvoorbeeld is 
bloedbank Sanquin. Naast de bloedvoor
ziening in Nederland zijn zij ook met an
dere producten, diensten, technologieën 
en doelgerichte medicatie actief. Denk 
aan de betrokkenheid bij het uitvoeren 
van de COVID19 PCRtesten voor de 
Nederlandse overheid. Door de pande
mie moest Sanquin intern en extern pijls
nel op schalen: logistiek inregelen en alle 
 monsters moeten trackable zijn. 

Proof of concept
Transfer Solutions tuigde in één week 
een proof of concept op, op basis van 
Oracleoplossingen, die in drie weken 
productieklaar was. 
“Dankzij het gebruik van een cloud
omgeving kun je snel  inspelen op een 
veranderende vraag. Korte doorloop
snelheid en, ondanks de complexiteit 
van de toepassingen, zijn eventuele 
hobbels snel te nemen.”
En hoe zit het met de privacyregels? “We 
doen op voorhand altijd een cloud scan, 
waarbij een ITarchitect kijkt naar wat de 
toepassing is en wat dat  betekent voor 
de AVG en de security”, legt Duijster uit. 
“In dit geval werken we met barcodes, 

waarbij de individuele cliëntgegevens 
losgekoppeld konden worden van de 
monsters.”
“Dat sluit mooi aan bij onze veiligheids
policy”, zegt Scholman. “Met Oracle 
Cloud kunnen wij nooit bij de data van 
onze klanten. En data kan bij ons niet 
onversleuteld in de cloud staan.”
Sanquin is een goed voorbeeld van 
een organisatie die onderdeel uitmaakt 
van een complexe keten. “Gegevens 
uitwisselen met andere instanties en 
platforms moeten met elkaar kunnen 
praten”, zegt Duijster. “Daarvoor is 
adequate IT nodig.” Zijn advies: doe  
altijd een proof of concept en richt een 
OTAPstraat in.” ◾

ORACLE CLOUD EN TRANSFER SOLUTIONS

‘Doe altijd een proof of concept 

en richt een OTAP-straat in’

‘ Cloud is key voor 
ketenintegratie’
De digitale transformatie is in volle gang. Overal ter wereld storten bedrijven zich in 
een digitale toekomst en vertrouwen ze hun bedrijfsprocessen en data toe aan de 
cloud. Hoe pakt dat in de praktijk uit? Wilfred Scholman van Oracle Nederland en 
Jurgen Duijster van Oraclepartner Transfer Solutions over wat er nodig is voor een 
succesvolle transitie. Tekst: Marcel Debets
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