
Kort onderzoek

©2011 Security Innovation and TechTarget

Windows 7 Migratie:  
Onvermijdelijk en noodzakelijk 
voor de meeste IT-afdelingen, maar 
tijd en juiste tools zijn essentieel 
voor succes
Contents
 Overzicht   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1

 Status van Windows 7 migratie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

 De tijd nemen om de migratie voor te bereiden  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

 Uitdagingen overwinnen door de inzet van nieuwe tools   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

 Hulp bij Windows 7 migraties   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

 Conclusie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

 Over RES Software  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

U aangeboden door: Overzicht
Voor diegenen die zich afvroegen of het slim dan wel noodzakelijk zou zijn om te migreren 
van Windows XP naar Windows Vista in 2006, betekende Microsoft’s lancering van Windows 
7 in 2009, een kans op belangrijke computing voordelen. Het nieuwe besturingssysteem is 
zonder twijfel een grote verbetering ten opzichte van XP, dus is het zinvol om te migreren. Ook, 
omdat het einde van de XP-ondersteuning in zicht is. Maar of IT-organisaties nu upgraden 
naar Windows 7 van XP of Vista, er zijn een aantal belangrijke issues die moeten worden 
aangepakt om de migratie soepel te laten verlopen en ervoor te zorgen dat gebruikers de 
overstap als positief ervaren.

Voor de meeste IT-ers is migreren naar Windows 7 eerder een kwestie van ‘hoe’ ze dat gaan 
doen en niet ‘of’ ze gaan migreren. Zelfs hardcore XP aanhangers begrijpen dat Windows 
7 een belangrijke upgrade is op gebieden als veiligheid, prestaties en design. En als deze 
voordelen niet overtuigend genoeg zijn, is de harde realiteit dat XP niet langer wordt 
ondersteund vanaf 2014, dus moet je in ieder geval al bezig zijn met het plannen van je 
migratie strategie.
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Dat betekent dat vele miljoenen pc’s met XP of Vista in de komende maanden worden 
opgewaardeerd naar Windows 7; onderzoeksbureau Gartner heeft voorspeld dat ongeveer 
250 miljoen pc’s in middelgrote en grote ondernemingen worden gemigreerd van XP naar 
Windows 7 voordat de end-of-support datum van XP is bereikt. Aangezien het leeuwendeel 
van de geïnstalleerde pc’s XP-based bleef na de introductie van Vista, is er een hoop werk te 
verrichten voor IT-organisaties voor de Windows 7 migratie. 

De migratie brengt een aantal belangrijke uitdagingen met zich mee, waaronder:

•	 Migratiekosten in verband met infrastructuur, zoals softwarelicenties en hardware-upgrade

•	 Extra werklast voor een al overwerkte en onderbezette IT-afdeling, terwijl alle gebruikers 
toegang moeten blijven houden tot alle systemen

•	 Tijd die nodig is om te analyseren, ontwerpen, testen en het daadwerkelijk implementeren, 
voordat het nieuwe besturingssysteem live gaat

•	 De kans op fouten, variërend van het niet kunnen overzetten van persoonlijke instellingen 
tot mogelijk verlies van bedrijfskritische informatie

•	 De kans op gaten in de beveiliging tijdens de migratie, zoals identity management en 
verwarring aangaande rechten en privileges

•	 Ontevreden gebruikers die hun machine – ook al is het maar voor korte duur – hebben 
moeten inleveren, om er vervolgens achter te komen dat persoonlijke instellingen, zoals 
bladwijzers, gebruikersnamen, wachtwoorden, documentmappen en zelfs screensavers 
niet goed zijn overgezet naar het nieuwe besturingsysteem

•	 Een potentiële toename van het aantal helpdesk-calls door gebruikers die niet bekend zijn 
met Windows 7.

Om de uitdagingen te begrijpen waarmee IT-organisaties worden geconfronteerd en 
geconfronteerd zullen blijven worden bij hun inspanningen op migratiegebied, deed RES 
Software onderzoek onder IT-professionals en vroeg hen naar hun ervaringen, verwachtingen 
en zorgen over de migratie naar Windows 7. Meer dan 1500 IT-professionals uit diverse 
industrieën en in diverse functies uit de US, UK, Frankrijk, Duitsland en Nederland, namen 
deel aan het onderzoek. De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

•	 De	meeste	ondervraagden	zijn	al	begonnen	met	het	nemen	van	enkele	stappen	in	de	
Windows 7 migratie van hun organisatie

•	 De	meeste	organisaties	zal	het	nieuwe	besturingssysteem	ergens	in	het	midden	van	
2011 uitrollen, hoewel meer dan 40 procent zegt dat de uitrol niet zal plaatsvinden tot 
ten minste het einde van 2011 of een nog niet te bepalen tijdstip

•	 Ondervraagden	maken	zich	ernstige	zorgen	dat	ze	niet	de	juiste	tools	hebben	om	taken	te	
automatiseren of hulp bij het proces om het besturingsysteem te migreren

•	 Ook	al	beweren	de	meeste	ondervraagden	dat	ze	ervan	overtuigd	zijn	dat	ze	migratie	
goed zal verlopen, hebben de meeste respondenten een back-up plan om terug te kunnen 
keren naar het vorige besturingssysteem als de Windows 7 migratie niet lukt
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•	 Speciale	configuraties	en	unieke	gebruikersinstellingen	zijn	een	belangrijke	zorg	 
voor IT organisaties en een hoog percentage van de IT beslissers zijn bang dat ze niet  
de juiste tools hebben om de migraties zo geautomatiseerd en efficiënt mogelijk  
kunnen uitvoeren.

Status van Windows 7 migratie
Respondenten melden dat hun Windows 7 migraties, voor het grootste deel, in meer of mindere 
mate aan de gang zijn. Bijna tweederde (65,3%) van de IT-professionals geeft aan dat hun 

organisaties Windows 7 licenties hebben gekocht, terwijl meer dan de helft (58,4%) zegt dat ze 
ofwel in het aankoopproces zitten of van plan zijn om dat in de nabije toekomst te gaan doen.

Het feit dat de overgrote meerderheid van IT-organisaties al Windows 7 licenties heeft gekocht 
of zijn begonnen met de uitrol van de implementatie, dan wel bezig zijn met de voorbereidingen 
om dat te gaan doen, laat zien dat — in tegenstelling tot Vista — bedrijven van plan zijn om 
te switchen naar het nieuwe besturingssysteem. Wat de redenen ook moge zijn — verbeterde 
performance, aangescherpte beveiliging, compatibiliteit met een nieuwe generatie applicaties, of 
gewoon het onvermijdelijke einde van de Windows XP ondersteuning — bedrijven bereiden zich 
voor op de aanpassingen die ze moeten doen op vele miljoenen pc’s die nog met oudere versies 
van Windows werken.

Deze trend geldt grotendeels voor alle regio’s, zij het iets variërend. Respondenten in 
Nederland bijvoorbeeld geven de laagste roll-out aantallen aan, met maar 55% dat aangeeft 
dat hun organisaties ofwel begonnen is met de implementatie van Windows 7 of van plan 
is dit te gaan doen in de nabije toekomst. In de US en United Kingdom, bevestigen 58% hun 
Windows 7 status, terwijl dat in Duitsland 65% is en Frankrijk zelfs 68%.

Het ziet er naar uit dat de zogenoemde ‘sweet spot’ van Windows 7 implementaties 
zal vallen ergens in het midden van 2011, 57% van de respondenten geeft aan dat een 
organisatiebrede uitrol zal plaatsvinden tussen oktober 2010 (toen het onderzoek van start 
ging) en oktober 2011. Maar dat betekent dat nog steeds 43% van de respondenten aangeeft 
dat de uitrol niet eerder klaar zal zijn in 2012 of zelfs daarna.

Heeft u Windows 7 geïmplementeerd of heeft u plannen om  
dit organisatiebreed te gaan doen?
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Gezien het aantal pc’s waar respondenten verantwoordelijk voor zeggen te zijn, is het niet 
verrassend dat implementaties langdurige trajecten zijn. Gemiddeld beheren IT-beslissers meer 
dan 1300 desktops (en misschien zelfs nog meer laptops in veel gevallen), dus is migreren 
naar een nieuw besturingssysteem een tijdrovende en kostbare aangelegenheid, vooral zonder 
tools die helpen bij het overzetten van gebruikersinstellingen -en profielen. De uitdaging hoe 
om te gaan met gebruikersprofielen van XP-gebaseerde omgevingen is des te lastiger, omdat 
gebruikersprofielen van XP niet compatible zijn met die van Windows 7.

De tijd nemen om de migratie voor te bereiden
Je wordt niet zomaar op een ochtend wakker om vervolgens ineens te beginnen met 
het overzetten van alle pc’s naar een nieuw besturingssysteem. Daar gaat maanden van 
voorbereiding aan vooraf, aan planning, testen, valideren om vervolgens de uitkomsten toe 
te passen tijdens de pre-implementatie, voor de verhuizing naar een live omgeving. Dat is al 
moeilijk genoeg als er gewerkt zou worden tijdens de traditionele kantooruren van 9 tot 5 uur, 
5 dagen per week. Maar er  zijn niet veel bedrijven waar het nog op die manier werkt, zeker 
met de komst van e-commerce, wereldwijde handelspartners en sectoren die 24 uur per dag 
doorgaan, zoals horeca, gezondheidszorg, financiële diensten, etc…

IT-organisaties geven consequent aan dat het migreren naar een nieuw besturingssysteem 
zonder de normale bedrijfsvoering te onderbreken, een van de grootste uitdagingen is. 
Uitgebreid te tijd nemen om je migratieproces uit te stippelen is essentieel om een dergelijke 
onderbreking te minimaliseren en de efficiëntie van het migratieteam te maximaliseren.

Meer dan 40% van de respondenten zegt dat ze meer dan 3 maanden de tijd nemen de 
analyse en het ontwerp van een pre-implementatiefase, terwijl nog eens 20% aangeeft niet 
zeker te weten hoeveel tijd ze nodig hebben voor deze kritieke functies. Het interessante is 
dat respondenten in Duitsland en Nederland meer tijd lijken te nemen voor deze fase van de 
implementatie, dan hun tegenhangers in de VS, UK en Frankrijk.

Binnen welke termijn wilt u Windows 7 uitrollen?
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Gemiddeld geven respondenten aan dat ze ongeveer 4,5 maand reserveren om alle  
elementen van hun Windows 7 migratie strategie te analyseren en ontwerpen. Dat is slim, 
omdat een groot deel van de IT-organisaties simpelweg niet over de mankracht en het  
budget beschikken om op brute manier een upgrade van het besturingssysteem te doen. De 
tijd nemen voor deze pre-implementatiefase biedt IT-organisaties de mogelijkheid om de beste 
migratietools te evalueren, testen en selecteren voordat de daadwerkelijke implementatie in 
gang wordt gezet.  

Een aantal andere belangrijke stappen waar IT-organisaties rekening mee moeten houden bij 
de uitrol van Windows 7 is het testen van applicaties, functionaliteit en het in kaart brengen 
daarvan. In deze fase krijgen IT-organisaties een nog scherper beeld van hetgeen ze kunnen 
verwachten als de implementatie live gaat en de gebruikers het nieuwe besturingssysteem 
gaan gebruiken en zien welke voorkeuren, instellingen en profielen verloren zijn gegaan.

Hoeveel tijd gaat u reserveren voor de analyse en het ontwerp 
voordat u migreert naar het nieuwe Windows 7 platform?

Hoeveel tijd gaat u reserveren voor de analyse en het ontwerp 
voordat u migreert naar het nieuwe Windows 7 platform?
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Nogmaals wijzen respondenten erop dat ze ruim de tijd nemen om hun omgeving te testen 
voordat ze een volledige uitrol doen van het nieuwe besturingssysteem. Respondenten geven 
aan dat ze 4,2 maanden de tijd nemen voor deze belangrijke fase en gedurende deze periode 
is een van de belangrijkste eisen waarschijnlijk de inzet van alle beschikbare migratietools om 
ervoor te zorgen dat alle belangrijke gegevens, instellingen en profielen naar behoren worden 
overgedragen en beschikbaar zijn voor gebruikers.

IT organisaties zouden gebaat zijn bij het evalueren en testen van migratietools die dit op 
een geautomatiseerde manier doen, zodat wordt bespaard op tijd, geld, administratieve 
rompslomp en ergernis van de gebruiker tot een minimum wordt beperkt.

Uitdagingen overwinnen door de inzet van nieuwe tools 
Het goede nieuws is dat veel IT-professionals begrijpen dat dit een uitdaging is die ze moeten 
aanpakken en zien te overwinnen. Maar, zoals in veel gevallen, dat kan alleen als je toegeeft 
dat je een probleem of uitdaging hebt. Meer dan 40% van de respondenten geeft aan dat ze 
niet overtuigd zijn of niet zeker weten dat ze de juiste tool hebben om de Windows 7 migratie zo 
gecontroleerd mogelijk te doen.

Rekening houdend met het feit dat de deelnemers aan dit onderzoek beschouwt kunnen 
worden als de  meest technische onderlegde in hun vakgebied, is het veelzeggend dat 43% 
nog steeds twijfels heeft over de beschikbaarheid van de juiste tools om de klus makkelijker 
te maken. De gevolgen hiervan zijn groot, want zonder de juiste tools krijgen organisaties 
te maken met een paar enorme uitdagingen die complexiteit, geld en tijd gaan toevoegen 
aan hun migratie, terwijl de kans op fouten, gaten in de beveiliging en ontevredenheid onder 
gebruikers toeneemt. 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarbij respondenten betere tools nodig hebben om de 
migratie mogelijk te maken? Ongetwijfeld staat rekening houden met speciale configuraties 
en unieke instellingen bovenaan of zo goed als bovenaan. Of het nu een simpele instelling 

Hoeveel tijd gaat u reserveren voor het testen van applicaties en functionaliteit en het  
in kaart brengen hiervan, voordat u migreert naar het nieuwe Windows 7 platform?
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binnen een applicatie is zoals een email handtekening, persoonlijke screensavers, de lay-out 
van de nieuwste versie van Microsoft Office of unieke configuraties binnen Office applicaties, 
dit zijn het soort problemen die IT-professionals ’s nachts wakker houden wanneer ze een 
belangrijke upgrade van  het besturingssysteem plannen en vervolgens uitvoeren.

Meer dan de helft van de respondenten (54%) zegt dat ze rekening moeten houden met 
speciale configuraties of aanpassingen tijdens de migratie. En waarschijnlijk geldt dit ook 
voor degenen die niet zeker weten of ze in deze categorie vallen. 

Respondenten maken dit nog duidelijker wanneer gevraagd wordt naar de uitdagingen 
waarmee ze doorgaans geconfronteerd worden tijdens de migratie naar een nieuw 
besturingssysteem. Bovenaan het lijstje uitdagingen staat: Moeilijkheden bij het migreren  
zvan gebruikersprofielen van het ene besturingssysteem naar het andere, gevolgd door gebrek 
aan informatie over welke permissies, applicaties en settings per gebruiker moeten  
worden gemigreerd.

Uitdaging
Migratie van user profiles van het ene OS naar het andere
Informatie over permissies, applicaties en settings per gebruiker
Downtime van gebruikers en verminderde productiviteit
Overspoeld worden met helpdesk-calls en vragen van eindgebruikers
Te veel overtollige en handmatige processen
Veel overwerken
Het ontbreken van kennis aangaande de individuele gebruikersomgeving
Uitvoering van de migratie binnen de gestelde termijn en budget
Niet kunnen focussen op meer strategische projecten

Percentage
45%
43%
37%
35%
32%
27%
24%
19%
15%

Met welke uitdagingen wordt u meestal geconfronteerd 
wanneer u migreert naar een nieuw besturingssysteem?

Heeft u te maken met veel speciale configuraties en/of aanpassingen
die uitgevoerd moeten worden in de gebruikersomgeving die mogelijk 

extra aandacht vragen bij de migratie naar het nieuwe besturingssysteem?
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Tenslotte is het belangrijk om rekening te houden met een belangrijk feit: IT-organisaties 
hebben een ‘Plan B’ nodig voor het geval hun migratie misgaat. De meeste respondenten 
(56%) zeggen dat ze een plan of de tools hebben die hen kunnen helpen terug te keren naar 
een vorig besturingssysteem als de Windows 7 migratie mislukt. In Frankrijk blijken het 
minste aantal IT-professionals een plan B te hebben (49%), terwijl dat in Duitsland voor 61% 
van de respondenten geldt.

Hulp bij Windows 7 migraties
Voordat een Windows 7-migratie kan plaatsvinden, moeten IT-organisaties allerlei taken 
uitvoeren – klein en groot, routinematige en complexe taken – maar allemaal even essentieel. 
Maar met een krap budget, onderbemanning en een gebrek aan hands-on ervaring met het 
nieuwe besturingssysteem, is het cruciaal om nieuwe benaderingen aangaande migraties te 
bekijken, benaderingen die hen kunnen helpen om de migratie op tijd af te ronden, binnen het 
vooraf gestelde budget en met minimale hinder voor de gebruikers. 

RES Software helpt organisaties hun desktops ‘toekomstklaar’ te maken, zodat grote 
veranderingen, zoals de migratie naar een besturingssysteem, geen negatieve impact heeft op 
gebruikers. Door de oplossingen van RES Software voor het migreren naar Windows 7, is IT in 
staat om de bestaande desktop-omgevingen van gebruikers te testen en te analyseren. Met de 
verzamelde gegevens kan IT voor iedere gebruiker een beheerde workspace creëren, gebaseerd 
op de applicaties, data, apparaten en printers die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.  
Deze informatie wordt opgeslagen buiten het Windows profiel. RES Software scheidt die user 
workspace, inclusief de instellingen en personalisatie van de gebruiker, van de onderliggende 
OS  en hardware. IT kan op die manier centraal beheren wat wordt aangeboden aan gebruikers 
en in welke context, zonder het gebruik van profielen. Een concept dat wordt aangeduid als ‘user 
workspace management’.

Zodra een organisatie volledig beheerde workspaces heeft, hebben gebruikers geen last meer 
van veranderde of zoekgeraakte instellingen door de overstap naar Windows 7 en hoeft IT niet 
langer handmatig configuraties te doen als gevolg van deze migratie. Organisaties die al zijn 
overgestapt naar Windows 7, kan RES Software helpen met de voorbereiding op toekomstige 
OS migraties, of andere belangrijke wijzigingen in de infrastructuur zoals de vernieuwing van 
hardware of zelfs de implementatie van desktop virtualisatie.

RES Software behoort tot de elite van Microsoft partners door haar toekenning als Managed 
IVS Partner, dat slechts is toegekend aan minder dan 5 procent van alle softwarebedrijven in het 
Microsoft ecosysteem.

Conclusie
IT-organisaties halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de specifieke voorkeuren 
en gebruikersprofielen worden gehandhaafd en belangrijke gegevens niet verloren gaan, 
als ze hun gebruikers van het ene besturingssysteem naar het andere migreren. Group 
Policies Objects (GPO) en scripts worden hiervoor vaak gebruikt, maar dit kan een grote 
uitdaging zijn voor grotere organisaties, omdat group policy objects en scripts niet goed te 
schalen zijn en ook niet alle persoonlijke gegevens en instellingen ondervangen. Back-ups 
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van bestanden of mappen worden doorgaans gemaakt voordat de migratie plaatsvindt en 
helpen om gebruikersprofielen op te slaan en instellingen te herstellen naar het nieuwe 
desktop-platform, maar dit wordt dan een uiterst handmatig en moeizaam proces en is 
gevoelig voor menselijke fouten. Applicatie virtualisatie is ook een overweging om te 
zorgen voor compatibiliteit na de migratie, maar gebruikers zullen per applicatie unieke 
instellingen hebben binnen hun lokale profiel. In beide gevallen geldt dat als je niet de juiste 
tools hebt geïnstalleerd voorafgaand aan de migratie, er een verhoogde kans op risico’s 
bestaat en de complexiteit toeneemt, zodat de voordelen van de overstap naar het nieuwe 
besturingssysteem te niet worden gedaan, om het maar niet te hebben over de verlaging van 
de verwachte return on investment.

Over RES Software
IT-organisaties halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat de specifieke voorkeuren 
en gebruikersprofielen worden gehandhaafd en belangrijke gegevens niet verloren gaan, 
als ze hun gebruikers van het ene besturingssysteem naar het andere migreren. Group 
Policies Objects (GPO) en scripts worden hiervoor vaak gebruikt, maar dit kan een grote 
uitdaging zijn voor grotere organisaties, omdat group policy objects en scripts niet goed te 
schalen zijn en ook niet alle persoonlijke gegevens en instellingen ondervangen. Back-ups 
van bestanden of mappen worden doorgaans gemaakt voordat de migratie plaatsvindt en 
helpen om gebruikersprofielen op te slaan en instellingen te herstellen naar het nieuwe 
desktop-platform, maar dit wordt dan een uiterst handmatig en moeizaam proces en is 
gevoelig voor menselijke fouten. Applicatie virtualisatie is ook een overweging om te 
zorgen voor compatibiliteit na de migratie, maar gebruikers zullen per applicatie unieke 
instellingen hebben binnen hun lokale profiel. In beide gevallen geldt dat als je niet de juiste 
tools hebt geïnstalleerd voorafgaand aan de migratie, er een verhoogde kans op risico’s 
bestaat en de complexiteit toeneemt, zodat de voordelen van de overstap naar het nieuwe 
besturingssysteem te niet worden gedaan, om het maar niet te hebben over de verlaging van 
de verwachte return on investment.


