Eneco rekent op Conclusion Mission Critical voor beheer hybride
IT-landschap
Utrecht, 12 november 2020 – De internationale handelsafdeling van Eneco, Eneco
Energy Trade, brengt het technisch beheer van haar IT-omgeving onder bij
Conclusion. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door Conclusion Mission Critical,
onderdeel van het Conclusion ecosysteem, en het bedrijf breidt daarmee haar
bestaande samenwerking met Eneco uit. De IT-dienstverlener migreert en
moderniseert het IT-landschap van Eneco Energy Trade naar een nieuwe en
toekomstbestendige hybride cloud-omgeving. De transitie brengt flexibiliteit teweeg,
evenals een vereenvoudiging van het IT-landschap en optimalisatie van de efficiëntie
in het change en delivery-proces. De samenwerking valt onder de percelen
‘Operationele Technologie’ en ‘SAP Technical Application Management’. Het contract
heeft een looptijd van drie jaar met optie tot verlenging.
Migratie en transformatie
Het bestaande IT-landschap van Eneco Energy Trade wordt initieel volledig
gemigreerd naar de IT-omgeving van Conclusion Mission Critical. Vanuit daar wordt
de transformatie naar de nieuwe toekomstbestendige hybride cloud-omgeving
gestart. Deze werkwijze levert drie voordelen op. De migratie en transformatie
worden gescheiden, de complexiteit van de transitie is gereduceerd en de businessrisico’s voor Eneco zijn geminimaliseerd. Tevens wordt, dankzij de inzet van
standaard IT-bouwblokken, de transformatie zodanig opgezet dat de benodigde timeto-market voor nieuwe business-ontwikkelingen sterk zal worden teruggebracht. Zo
ervaart Eneco Energy Trade straks ook Nachtrust-as-a-Service.
De verschillende omgevingen (test, acceptie en productie) van Eneco Energy Trade
zijn bij Conclusion Mission Critical opgebouwd en door de gebruikers van Eneco
getest. Afgelopen week heeft de daadwerkelijke migratie succesvol plaatsgevonden
waarbij de beschikbaarheid van het IT-landschap optimaal gebleven is gedurende de
migratie.
Mario Suijkerbuijk, CIO Eneco: ”De keuze om het missiekritische landschap voor
onze handelsafdeling onder te brengen bij Conclusion Mission Critical is een logische
stap in onze partnerstrategie. We hebben de afgelopen jaren de mission critical
diensten van Conclusion als zeer positief ervaren op onze andere hoog beschikbare
omgeving. Daarnaast maakt de stap naar Conclusion het voor ons mogelijk om onze
internationale duurzame groeiambities verder vorm te geven.”
Gert Heysteeg, boardmember en verantwoordelijk voor IT services Conclusion: “We
zijn trots dat we onze propositie, Nachtrust-as-a-Service, voor Eneco verder hebben
mogen uitbreiden met mission critical dienstverlening voor Eneco Energy Trade. Een
mooie vervolgstap in ons strategisch partnership waarin we ons zichtbaar inspannen
om Eneco actief te helpen haar internationale ambities waar te maken. Met het

overnemen van de verantwoordelijkheid voor de missiekritische processen van
Eneco Energy Trade wordt onze samenwerking nog verder versterkt.”
--Over Eneco Energy Trade
Eneco Energy Trade (EET) is de handelsafdeling van de Eneco . EET beheert het volledige energie
portfolio voor Nederland, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk en heeft daarnaast een volledig
geintegreerde handelsvloer. Daarnaast levert EET ook energiediensten voor derde partijen gericht op
hernieuwbare energie, voornamelijk in Nederland en Belgie.
Conclusion Mission Critical
Conclusion Mission Critical maakt onderdeel uit van het ecosysteem va Conclusion en is dé ITdienstverlener voor het ondersteunen van kritische processen van prominente organisaties in het hart
van de maatschappij. Of het nu gaat om het 24/7 operationele beheer van bedrijfsapplicaties of de
continue beschikbaarheid: wij nemen de verantwoordelijkheid voor de IT-omgeving waar kritische
applicaties zich manifesteren en beschikbaarheid en veiligheid van (levens)belang zijn. Downtime is
geen optie. We ontwerpen. We implementeren. We beheren en innoveren. Zodat uw organisatie ook
in de toekomst beschikbaar, wendbaar en weerbaar blijft. Oftewel: ‘In control today, innovate for
tomorrow’.
We gebruiken hiervoor een unieke combinatie van A-label producten, open source niche spelers én
zelf ontwikkelde software. Scherp op de laatste IT en Security trends. Secuur op de vertaalslag
hiervan naar de business van onze klanten. De mens is in onze optiek net zo belangrijk als de
organisatie en de techniek. Precies deze aanpak maakt het verschil. Conclusion Mission Critical. Als
downtime geen optie is.Meer informatie: https://www.conclusionmissioncritical.nl/
Conclusion
Conclusion is dé multidisciplinaire dienstverlener op het vlak van Business Transformatie en IT
Services. Ons motto? Business Done Differently. Met ruim 1.700 gedreven specialisten en vakmensen
maken we dat elke dag waar door ICT-kennis werkelijk te combineren met business- en
domeinkennis. Toegewijd, creatief en flexibel nemen wij verantwoordelijkheid voor maatschappij- en
missiekritische bedrijfsprocessen en systemen van onze klanten en helpen wij organisaties bij de
digitale transformatie van hun businessmodel. Onze primaire focus ligt op de Nederlandse markt en
specifiek op de domeinen Openbaar Vervoer, Zorg, Financiële Dienstverlening en Industrie.
Conclusion. Business Done Differently.
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