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Windows Application Deployment Made Easy
CUSTOMER SUCCESS STORY: MUNICIPALITY OF BRUNSSUM
										
(English)
The municipality of Brunssum is a municipality of 29.000 inhabitants located in the south
of Limburg. The official organization consists of 260 employees and is on the verge of
a merger with the official organization of the neighboring municipality Landgraaf.
Working flexible and digital are priorities that have a major impact on the ICT. Files are
only available digitally and staff are encouraged to work from their home.
Infrastructure
The municipality of Brunssum has about 280 physical and 50 virtual desktops. Most
of them are Windows XP workstations which are managed by ZENworks for Desktops
7. Migration to Windows 7, which was dependent on migrations of the document
information system and office suite, is in full swing. The Windows 7 workstations are
managed by ZENworks Configuration Management. The server environment consists
of a mix of Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Server and HP Unix
database servers.
Feedback
“With the implementation of Windows 7, Bundle Commander proved to be a valuable
tool. Of course for making Zenworks bundles, but we’ve also looked at the way how
bundles are made in Bundle Commander. This knowledge has been used in creating
other bundles which are not available in Bundle Commander.
The applications that frequent update, like Java, Adobe Flash Player, Acrobat Reader
and Mozilla Firefox only need to be downloaded in Bundle Commanders Application
Setup Center. The updates are handed on a silver platter, so you do not have to gather
that information from from many other sources.“
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Bundle Commander
Windows Application Deployment Made Easy
CUSTOMER SUCCESS STORY: GEMEENTE BRUNSSUM
											 (Nederlands)
De gemeente Brunssum is een gemeente met 29.000 inwoners gelegen in het zuiden
van Limburg. De ambtelijke organisatie bestaat uit 260 medewerkers en staat aan de
vooravond van een fusie met de ambtelijke organisatie van de buurgemeente Landgraaf.
Flexibel en digitaal werken zijn speerpunten die een grote impact hebben op de ICT.
Dossiers zijn alleen nog digitaal beschikbaar en medewerkers worden gestimuleerd om
werkzaamheden thuis uit te voeren.
Infrastructuur
De gemeente Brunssum heeft ongeveer 280 fysieke en 50 virtuele werkplekken. De
meesten daarvan zijn nog Windows XP werkplekken die worden beheerd met Zenworks
for Desktops 7. De migratie naar Windows 7, die afhankelijk was van migraties van het
documentair informatie systeem en het office pakket, is in volle gang. De Windows
7 werkplekken worden beheerd met Zenworks Configuration Management. De
serveromgeving bestaat uit een mix van Novell Open Enterprise Server, Microsoft
Windows server en HP Unix databaseservers.
Feedback
“Bij de implementatie van Windows 7 is Bundle Commander een waardevolle tool
gebleken. Natuurlijk voor het maken van Zenworks bundels, maar er is ook gekeken naar
de wijze waarop bundels in Bundle Commander zijn gemaakt. Die kennis is gebruikt bij
het bouwen van andere bundels die niet in Bundle Commander beschikbaar zijn.
De applicaties waarvan vaak een update wordt uitgebracht zoals Java, Adobe Flashplayer,
Acrobat Reader en Mozilla Firefox hoeven alleen maar in de Application Setup Center
van Bundle Commander te worden gedownload. De updates worden als het ware op
een presenteerblad aangereikt, dus je hoeft die informatie niet meer op allerlei andere
plaatsen bijeen te sprokkelen. “
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