
Snelle migratie van e-mailomgeving 
bij Rijkswaterstaat

de lokale operationele beheerders van 
de e-mailomgevingen, vanuit één 
plaats uit te voeren en te beheersen. 
Dankzij de tool merkt de gebruiker 
vrijwel niets van de migratie en vol-
staat één keer uitloggen en opnieuw 
inloggen.

Het resultaat 
De migratie van alle RWS-postbussen 
naar één centrale e-mailomgeving is 
dankzij de Migration Wizard binnen 
het beoogde tijdpad van zesenhalve 
maand voltooid. Het e-mailverkeer 
van alle medewerkers verloopt nu 
via één domeinnaam, wat leidt tot de 
gewenste eenduidigheid binnen de 
organisatie. Onder toezicht van de 
migratieteams van Capgemini heeft 
het beheer van RWS de databestanden 
opgeschoond, waardoor de efficiëntie 
is verhoogd. Ook zijn door de  
centralisatie de beheerinspanningen 
verminderd.

 

Meer informatie
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De situatie
Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoe-
ringsorganisatie van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. RWS beheert 
de Nederlandse waterhuishouding en 
zorgt voor een vlotte en veilige  
doorstroming van het verkeer op het 
rijkswegennet en rijkswateren. RWS 
wil de e-mailvoorziening verspreid 
over achttien RWS-locaties centra- 
liseren, zodat de organisatie zich  
eenduidiger kan profileren. Ook wil 
RWS de interne werkprocessen  
standaardiseren en efficiënter inrich-
ten. De beoogde centralisatie, genaamd 
project Centrale E-mailvoorziening 
Rijkswaterstaat (CER), wordt uitge-
voerd in drie deelprojecten: Realisatie, 
Migratie en Beheer. RWS wil het  
project in een kort tijdsbestek  
realiseren en streeft naar zo weinig 
mogelijk hinder voor de gebruikers. 
RWS heeft het deelproject Migratie, 
waaronder de inventarisatie, de migra-
tie en de beheeroverdracht, uitbesteed 
aan Capgemini. 

De oplossing
Capgemini inventariseert voorafgaand 
aan de migratie van de e-mail- 
omgevingen alle persoonlijke en func-
tionele e-mailboxen, het aantal servers 
en de hoeveelheid data. Het aantal te 
migreren postbussen bedraagt 19.000, 
verspreid over vijftig servers op  
verschillende locaties. Om het 
omvangrijke migratietraject in het 
gewenste korte tijdsbestek te kunnen 
realiseren, maakt Capgemini gebruik 
van de Quest Exchange Migration 
Wizard. Deze tool maakt het mogelijk 
om de migratie, in samenwerking met st
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“ 
Het migratietraject is 

naar tevredenheid verlopen 
dankzij de deskundigheid 

van Capgemini en de 
snelheid waarmee de juiste 

expertise is ingezet.”
Yvon Perquin

Projectmanager Rijkswaterstaat

Bron: Projectorganisatie HSL-Zuid / Ton Poortvliet

8D-003.27    Verkorte referentie1   1 31-01-2007   15:34:03


