MEER OMZET EN BETERE
CYBERSECURITY DANKZIJ
EEN IT RECYCLING STRATEGIE
“Dankzij de diensten van Iron Mountain kunnen we in het continue 
proces van IT-upgrades onze concurrentie altijd een stap voorblijven.”
Andrew Geffryes, Group Procurement Manager, Mott MacDonald
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Mott MacDonald was op
zoek naar een oplossing om
wereldwijd alle verouderde
datadragers veilig te kunnen
afvoeren. Daarnaast was
het belangrijk dat het
risico op reputatieschade
door dataverlies werd
geminimaliseerd, er juist
om gegaan werd met
softwarelicenties en er
een duurzame oplossing
werd gecreëerd met
verantwoorde IT-recycling.

Iron Mountain Secure IT
Asset Disposition (SITAD)
zorgt ervoor dat oude ITapparatuur op een veilige
manier wordt vernietigd of
hergebruikt. De apparatuur
is individueel traceerbaar
tijdens het gehele proces.
De verwijderingskosten
zijn te verrekenen met de
opbrengsten van de verkoop
van de apparatuur tegen
de beste markttarieven.

IT-afdelingen hoeven zich niet
meer bezig te houden met het
schonen van oude apparatuur.
Dit zorgt voor meer tijd voor
innovatie en werknemers
krijgen eerder beschikking
over modernere technologie.
Mott MacDonald ziet daarnaast
hogere productiviteit, een
kleinere kans op datalekken
en een kleinere ecologische
voetafdruk als belangrijkste
voordelen. Ook stijgt de omzet
met ongeveer £500,000 zodra
alle locaties om zijn.

®

£500,000 aan potentiële
omzet door de verkoop van

100 VK en VS sites zijn al live en
steeds meer landen worden overgezet

herbruikbare IT-apparatuur

CO2 reductie en een volledige
audit trail dankzij het gebruik van

16.000 werknemers dragen een
steentje bij aan de recycling resultaten

de lokale vervoer van Iron Mountain
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VERBETERING VAN
IT GOVERNANCE EN
EEN HOGER RENDEMENT
“We waren op zoek naar een betrouwbare manier om onze
IT-apparatuur te recyclen en te traceren tijdens het proces.
We zochten naar een oplossing waarbij we ons geen zorgen
hoefde te maken dat onze data en licenties in de verkeerde
handen zouden kunnen vallen.”
Andrew Geffryes

AFVOEREN VAN E-WASTE
VOLGENS DE REGELGEVING
Het oplossen van de meest
ingewikkelde vraagstukken
Mott MacDonald is een wereldwijd management-, ontwikkeling- en
ingenieurskantoor dat actief is in 150 landen. Het bedrijf richt zich op
het begeleiden van cliënten met de meest ingewikkelde vraagstukken.
Verbetering is een van de kernwaarden van de oplossingen die het bedrijf
biedt. Ze beloven betere economische ontwikkeling, betere sociale en
omgevingsoplossingen en een hoger rendement aan hun klanten.
Iron Mountain is door Mott MacDonald gekozen als primaire leverancier
van off-site data- en archiefopslag. De bedrijven werken sindsdien samen
aan innovatieve diensten zoals digitaal scannen. Recentelijk zijn beide
partijen samen aan de slag gegaan om de groei in IT-apparatuur te
optimaliseren. Daarbij ligt de focus op hoe Iron Mountain Mott MacDonald
kan helpen met IT-lifecycle-management en het terugbrengen van de kosten.

Nieuwe waarde creëren
met oude technologie
Kantoren maakten tot voor kort gebruik van lokale dienstverleners
om laptops, pc’s, printers en andere apparatuur af te voeren.
“We geven ongeveer 7 miljoen pond per jaar uit aan nieuwe
IT-apparatuur,” zegt Andrew Geffryes, Group Procurement
Manager bij Mott MacDonald. “Toch hadden we nog geen
standaardwijze om oude apparatuur veilig af te voeren.”
Elke locatie gebruikte zijn eigen manier. Zo werd apparatuur aan
scholen gedoneerd. Werd er apparatuur opgeslagen voor later gebruik
en werden er bijvoorbeeld laptops aan kinderen van personeelsleden
gegeven. “De aanpak was daarmee niet consistent en het gevaar bestond
dat er apparatuur het bedrijf zou verlaten met een volle harde schijf”,
memoreert Geffryes. “We gingen daarom op zoek naar een consistente
en betrouwbare manier om dit probleem aan te pakken. Daarbij was
maximale controleerbaarheid belangrijk en is het fijn dat we zoveel
mogelijk apparatuur een tweede leven kunnen schenken in plaats
van te vernietigen.”

Wereldwijd op de juiste wijze 
afgeschreven IT-apparatuur beheren
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OVERGANG NAAR SECURE IT ASSET DISPOSITION
“Iron Mountain heeft natuurlijk al een bestaand wagenpark en dankzij de archivering- en
opslagdiensten passeren die auto’s al bijna dagelijks al onze kantoren. Als we daar gebruik
van maken, besparen we enorm op de transportkosten en op onze ecologische voetafdruk.”
Andrew Geffryes

DE VEILIGE MANIER OM TE VERNIETIGEN,
RECYCLING OF EEN TWEEDE LEVEN TE GEVEN
Laat niets aan het toeval over, terwijl je op
eenvoudige wijze voldoet aan alle regelgeving
Met de Iron Mountain SITAD-service heeft Mott MacDonald een wereldwijde consistente aanpak in
huis gehaald voor het hergebruiken en recyclen van oude apparatuur. Het zorgt voor een complete
chain of custody vanaf het moment dat de apparatuur wordt opgehaald tot het moment dat het
wordt ingeleverd in de fabriek waar het wordt verwerkt. Voertuigen zijn daarvoor voorzien van
GPS-trackers en sensoren op de sloten. De chauffeurs worden uitgebreid gescreend en
dankzij RFID-technologie klinkt er een alarm als het voertuig niet wordt afgesloten.
Daarnaast is het voor Mott MacDonald veel makkelijker geworden om
aan de regelgeving rondom e-waste en andere verantwoordelijkheden
te voldoen. Het portal van Iron Mountain genaamd SecureSync geeft
IT-afdelingen en facilitymanagers uitgebreide traceermogelijkheden
van hun apparatuur. Ook is het mogelijk om vernietigingscertificaten
en afvalverwerkingsdocumenten te downloaden via het portal.

Milieutechnisch en financieel
de meest aantrekkelijke keuze
Omdat Mott MacDonald gebruik kon maken van de logistiek van
Iron Mountain was er een betere deal mogelijk. “Nadat we gestopt waren met
het inhuren van IT-apparatuur omdat het beheer te ingewikkeld was, ontdekten
we dat het grootste gedeelte van de kosten aan de vervoerskant lag”, herinnert
Geffryes zich. “We wisten dat de logistieke kosten het grootste struikelblok
zouden worden rondom de lancering van een nieuwe IT-recycling strategie.”

Duidelijk, controleerbaar en veilig; 
vanaf de inname tot en met de verwerking
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KORTERE EN GOEDKOPERE
AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN
“We waren in veel landen gewend om computers en laptops
tot ver nadat ze waren afgeschreven in dienst te houden.
Nu hebben we een gedegen businesscase om verouderde
apparatuur veel eerder te vervangen.”
Andrew Geffryes

Investeren in IT-apparatuur
met opbrengst oude devices
Al bijna 100 kantoren in de VS en het VK maken gebruik van Iron Mountain SITAD.
Ook in het Midden-Oosten, Azië en Afrika wordt de dienst binnenkort uitgerold.
“We zijn hard aan het pushen om zo snel mogelijk SITAD over al onze locaties
uit te rollen, zodat we één wereldwijd proces hebben voor het afvoeren van
datadragende apparatuur”, vertelt Geffryes.
“Met dit programma is het mogelijk om ongeveer 500,000 pond op jaarbasis te
verdienen aan oude apparatuur. Dat was onder de oude regelingen niet mogelijk.
Deze opbrengst kunnen we weer investeren in de aanschaf van nieuwe IT-apparatuur.”

Voordelen voor de business
en de werknemers
Het sneller in handen krijgen van de nieuwste technologie zorgt ervoor dat de
16.000 werknemers van Mott MacDonald zich kunnen focussen op wat ze het
beste kunnen, hun eigen werk. Daarmee profiteert het bedrijf van de hogere
productiviteit en de kleinere kans op datalekken.
Andrew Geffryes: “Om competitief te blijven is het belangrijk dat we gebruik
maken van de nieuwste software-oplossingen. Daarnaast maken deze programma’s
gebruik van steeds meer rekenkracht en daarvoor hebben we geschikte apparatuur
nodig. Dankzij Iron Mountain SITAD hebben we een continu upgradebeleid
waarmee we onze concurrentie voor kunnen blijven.”

R2 compliant recyclen en veilige afvoer
van afgeschreven IT-apparatuur
Sterke ROI en een kleinere ecologische voetafdruk door het gebruik
van het wagenpark van Iron Mountain voor archivering en ITAD
Wereldwijde uitrol over meerdere locaties zorgt voor
kostenbesparing door het gebruik van een dienstverlener
Dankzij snellere toegang tot de nieuwste technologie
gaat de productiviteit van werknemers omhoog

KIJK NAAR ANDERE MANIEREN WAAROP WE U VAN DIENST KUNNEN ZIJN
LEES MEER OVER

Iron Mountain Corporate
Iron Mountain IT ASSET
Lifecycle Services
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Andere Iron Mountain
case studies zoals deze

Volg ons op de grote sociale netwerken.
Blijf op de hoogte van het laatste zakelijke
en technologische nieuws. Praat mee.
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