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Notariaat werkt volledig in the Cloud dankzij partnership met SDP ActaLibra & Clearmedia

“Gemoedsrust … mijn
gegevens zijn waar ze
moeten zijn, namelijk bij
professionals”
Deze notarisassociatie, een pionier op
het gebruik van IT, werkt al meer dan
20 jaar samen met ActaLibra software
en hardware van SDP nv. Onlangs nam
het kantoor afscheid van de traditionele
On-Premise server en migreerde naar de
Cloud. Wij gingen op de koffie en
vroegen naar hun bevindingen.

Notariaat: “Ik ken de mensen van SDP nv
inderdaad al heel lang en wist ook dat ze
altijd grondig te werk gaan. Traditioneel ben
ik ook altijd degene waar zowel Fednot als de
mensen van ActaLibra aankloppen, wanneer er
nieuwe technologieën worden ontwikkeld.
Ook hier heb ik geen moment getwijfeld, toen
SDP aankondigde te gaan samenwerken met
Clearmedia.”
Betrouwbare, Belgische partner

Het notariaat is al sinds het prille begin van de
informatisering in het Belgische notariaat een
trendsetter. Het kantoor fungeert als absolute
referentie voor alles wat nieuw en
toonaangevend is. Toen SDP nv het partnership
met Clearmedia aankondigde, was het
onmiddellijk bereid om mee in te stappen.
Referentie
Stefaan Tuytschaever: “Bij SDP nv gingen we
natuurlijk niet over 1 nacht ijs. Dankzij de
recente overname door Cevi nv verwierven we
een enorme knowhow wat Cloud-projecten
betreft. We hadden ActaLibra in de Cloud
uiteraard al uitgebreid getest in ons
laboratorium, maar wilden dit ook in de praktijk
testen. Vandaar dat we bijna automatisch bij
deze notaris terechtkwamen.”

Stefaan Tuytschaever: “De keuze voor
Clearmedia was logisch, we werken enkel met
Belgische, betrouwbare partners. Bovendien
heeft Cevi nv al jaren ervaring met KMO in the
Cloud, waarvan Notariaat een spin-off is.”
Vlekkeloos verlopen
Notariaat: “Ik was enorm enthousiast om mee
te stappen in dit project. Voor mij is Cloud de
toekomst en ik moet eerlijk zeggen dat de
migratie heel erg vlot is verlopen.”
Stefaan Tuytschaever: “Alles staat of valt
natuurlijk met een grondige voorbereiding.
Dankzij de samenwerking met Clearmedia en
de knowhow van onze mensen konden de
opzet van het platform en de migratie uiterst
vlot verlopen.”
Notariaat: “Van de migratie hebben we amper
hinder ondervonden. De opzet liep van
woensdag tot en met vrijdag. Enkel op vrijdag
hebben we een paar uur hinder ondervonden.
Voor het overige konden we gewoon verder
werken. Op maandagmorgen was een
technieker van SDP nv aanwezig, om een
aantal kleine imperfecties op te lossen. Dat
gaf me een enorm veilig gevoel.”

Beveiliging
Stefaan Tuytschaever: “Ook qua beveiliging
worden geen compromissen gemaakt. De data
worden opgeslagen in de streng beveiligde
datacenters van Clearmedia, een dochter van
Proximus. De notaris blijft gebruik maken van
het beproefde SDP Premium Security pakket.”
Gemoedsrust
Notariaat: “Dit is voor mij een onschatbaar
argument. Het hele opzet geeft me gemoedsrust,
mijn gegevens zijn waar ze moeten zijn,
namelijk bij professionals. Bovendien kunnen we
van overal, op elk moment en op gelijk welk
toestel ons profiel openen mét de hoogst
mogelijke beveiliging. Dat geeft ons de kans om
enorm flexibel te werken.”
Vertrouwde omgeving
Stefaan Tuytschaever: “Werken in de Cloud is
voor de gebruiker ook een beetje thuiskomen.
Aan de manier van werken voor de gebruikers
verandert er niks. Iedereen logt aan op zijn
profiel en komt terecht in de omgeving, zoals
hij/zij die gewoon is.”
Constante monitoring & optimale
performantie
Notariaat: “Door de constante monitoring van de
Cloudomgeving, gaat men anticiperen en
problemen voorkomen. Een eventuele uitval van
mijn kantoor is namelijk een financiële ramp.
Bij Clearmedia wordt ook constant het nodige
gedaan om de systemen bij te schaven qua
performantie. Op die manier ben ik zeker dat
mijn mensen optimaal kunnen werken en we
onze cliënten op elk moment, de beste service
kunnen bieden.”
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