
Klict  5 - 2015   •   1312   •   Klict  5 - 2015

Sweegers en de Bruijn is het grootste gespecialiseerde advies
bureau voor technische installaties in ZuidNederland. Ze adviseren  
een scala aan bedrijven, overheden en bouwpartners op het  
gebied van comfort, duurzaamheid en veiligheid. Het doel is om een  
optimale werk en leefomgeving voor de eindgebruiker te realiseren.  
Directeur Marco Roeleven: “Dat doen we door ons goed in te  
leven in de processen van de gebruikers en hun dagelijkse  
praktijk. Het resultaat waar we naar streven, is het vinden van 
echte oplossingen voor de eindgebruiker en het toepassen van 
techniek die waarde toevoegt. Om uiteindelijk een uitstekend 
gebouw te kunnen realiseren. ICT is hierbij onontbeerlijk want 
tekeningen en ontwerpen worden digitaal gemaakt en moeten 
plaatsonafhankelijk beschikbaar kunnen zijn.”

 organisatie:  Sweegers en de Bruijn 
 gevestigd te:  'sHertogenbosch
 website:  www.swebru.nl  
 medewerkers:  36

In de wolken met 3D

Sweegers en de Bruijn stapt over op CAD in  de cloud
ervaringen

‘CAD in de cloud’-concept
Na ruim een jaar gezamenlijke voorbereiding 
volgde een pilot waarbij het CAD-in-de-cloud-
concept door Solipsis Managed Services werd 
neergezet en ingeregeld in de eigen omgeving 
en applicaties van Sweegers en de Bruijn. CSN 
Groep stelde de pilotserver beschikbaar. Na de 
pilotfase was Sweegers en De Bruijn overtuigd en 
is het bureau overgegaan tot definitieve aanschaf 
van de hardware. Marco Roeleven: “Het was erg 
lastig en kostbaar om een 3D virtueel werk station 
met dezelfde performance als een fysiek 3D 
werkstation te realiseren. Afgelopen jaar is met  

inzet van nieuwe technologie zoals het Citrix 
HDX protocol veel praktijkervaring opgedaan en 
dat heeft geleid tot een pragmatische oplossing  
waardoor nu meerdere gebruikers grafische  
power delen. Hierdoor is de TCO lager dan bij 
3D CAD op een traditioneel werkstation.” 

Bewezen technologie
De GRID-technologie van NVIDIA laat bedrijven 
als Sweegers en de Bruijn profiteren van desktop
virtualisatie – de flexibiliteit, beheersbaarheid en 
veiligheid – zonder iets af te doen aan de volle-
dige pcervaring voor eindgebruikers en grafische 
prestaties. GRID K1 and K2 grafische kaarten zijn 
speciaal ontworpen voor grafische toepassingen 
in virtuele omgevingen. Het is mogelijk om de  
grafische kaart als het ware ‘in stukjes te hakken’.  
Hierdoor beschikt iedere gebruiker over z’n  
‘eigen pc’ vanuit de centrale server zonder dat 
het afbreuk doet aan de performance van de VDI- 
oplossing wanneer er meerdere gebruikers  
tegelijkertijd werkzaam zijn op dezelfde host. 

CAD in de cloud praktijk
Ten opzichte van het traditionele model biedt 
server-based 3D CAD veel voordelen voor zowel  
het (ICT-)management als de eindgebruiker. 
Denk aan plaats- en device-onafhankelijk werken  
met zware grafische applicaties; bescherming 
van het intellectueel eigendom; efficiënter  
inzetten van licenties; lagere beheerkosten; een-
voud bij het aanbieden en beheren van de BIM/
CADwerkplekken; centralisering en backup en 
foutherstel. Roeleven: “Solipsis helpt ons bij het 
opzetten van de ICT-roadmap want we willen  
voorop lopen met ICT en dat ook uitstralen 
naar onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers  
vragen daar om en we willen ze dan ook van goede  
ICT kunnen bedienen. De applicaties rondom 
CAD zijn zwaar en het is prettig dat ze nu overal 
beschikbaar zijn.” «

Scan de code en 
bekijk de bedrijfs-
film waarin 
Marco Roeleven 
zijn CAD-in-de-cloud-
ervaringen deelt.


