
Een pilot  
om draagvlak  
te creëren  
binnen de  
organisatie?

Enthousiaste 
monteurs 

maakten onze 
keuze  

eenvoudig.

Waterleiding Maatschappij Limburg 
(WML) zorgt ervoor dat alle huis-
houdens en bedrijven in Limburg 
beschikken over vers drinkwater. 
Elke dag zijn in de hele provincie 
tientallen servicemonteurs actief. 
De laptops die zij gebruiken, moe-
ten aan heel andere eisen voldoen 
dan de gemiddelde kantoor-pc: ro-
buust, waterdicht en valbestendig. 
Wanneer de rugged laptops van 
WML halverwege 2016 aan vervan-
ging toe zijn, vraagt het nutsbedrijf 
ARP om advies.

ARP adviseert, onderhandelt en levert 
Panasonic Toughbook CF-20 laptops ge-
bruiksklaar op. WML is weer helemaal 
klaar voor het zware werk.

WML: tijd voor een nieuwe generatie. 
Jerry Sordam, projectmanager bij 

WML: “De notebooks van onze mon-
teurs gingen al meer dan 4 jaar mee, dat 
is het voordeel van Toughbook laptops 
– ze zijn niet kapot te krijgen. Qua specs 
waren ze echter verouderd: zware appli-

Waterleiding Maatschappij Limburg.

Voorzien van onverwoestbare laptops.

caties draaiden te langzaam door de 
verouderde processor en de verbinding 
was niet meer optimaal. We hebben als 
WML eerst zelf een uitgebreide informa-
tie analyse uitgevoerd, waarin de eisen 
en wensen werden onderzocht: waar lo-
pen de gebruikers tegenaan en waar 
moet de nieuwe hardware technisch en 
functioneel aan voldoen? Toen dat dui-
delijk was, konden we ARP heel gericht 
benaderen. ARP is een van onze vaste 
toeleveranciers. In het gehele traject 
heeft ARP naast het verzorgen van de 
hardware ook een duidelijk adviserende 
rol gehad. Zij hebben onze vraag heel 
voortvarend opgepakt en veel inspan-
ning geleverd om ons de beste oplos-
sing te bieden.”

Marktverkenning van ARP. 
ARP verkent de markt en gaat op zoek 

naar laptops die niet alleen tegen regen 
en modder kunnen, maar ook flexibel 
zijn, over een krachtige accu beschikken 
en voldoende power hebben om de 
software van de komende jaren aan te 
kunnen. We werken verschillende opties 
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uit, waaronder Panasonic. Daar werkt 
WML al jaren naar tevredenheid mee en 
Panasonic is echt een begrip in de we-
reld van rugged laptops en tablets. De 
Panasonic Toughbook CF-20 is boven-
dien de eerste volledig robuuste de-
tachable notebook ter wereld. Met an-
dere woorden: een onverwoestbare 
tablet en notebook in één apparaat. Met 
een docking die in voertuigen kan wor-
den ingebouwd en dubbele antennes 

voor een optimale 4G en wireless ver-
binding is de Toughbook ideaal voor 
technici in de buitendienst, maar ook 
voor professionals in de bouw of in een 
industriële omgeving. Overal waar kracht 
van binnen én van buiten vereist is. 

Pilot: in het veld uitproberen.
Jerry Sordam: “Op papier had de Pa-

nasonic Toughbook CF-20 alles in huis, 
maar we wilden heel graag de monteurs 
zelf een stem geven. Zij moeten er elke 
dag mee werken. ARP heeft voor ons 
drie toestellen geregeld bij Panasonic, 
die we echt in het veld mochten uittes-
ten. Zo’n pilot is goud waard, want zo 
creëer je ook meteen draagvlak bij de 
monteurs. Toen zij enthousiast waren, 
was de keuze snel gemaakt. ARP heeft 
voor ons een mooie deal onderhandeld, 
werk gemaakt van de levertijd en ons 
tussentijds steeds op de hoogte gehou-
den. Vanuit een vorig traject hadden we 
al een goede verstandhouding met Pa-
nasonic, dus de communicatie verliep 
goed langs alle lijnen. Als nutsbedrijf 
weten we dat het niet altijd vanzelfspre-
kend is dat alles zo vlot doorstroomt. Bij 
dit project was dat zeker wel het geval.”

Als nutsbedrijf weten we dat het niet 
altijd vanzelfsprekend is dat alles  
zo vlot doorstroomt. Bij dit project was 
dat zeker wel het geval.

Jerry Sordam, projectmanager WML
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