
LIQUIT LEVERT GEMAKKELIJKE INSTALLATIE VOOR 
EEN SNELGROEIENDE INNOVATOR IN OPPERVLAKTE-
COATING   

Hauzer Techno Coating is op weg naar het bereiken van de  
bruikbaarheidsdoelstelling. 
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KLANT: IHI Hauzer Techno Coating is sinds 1983 een pionier in plasma coating apparatuur en levert diverse 
oppervlakte coating oplossingen voor producten in vele grote industrieën.  

UITDAGING: Met een personeelsbestand dat vertrouwt op een verscheidenheid aan software die overal 
toegankelijk is, had het bedrijf een zelfbedieningsinstallatieoplossing nodig die gemakkelijk te gebruiken is.

OPLOSSING: Liquit-as-a-Service bood de IT afdeling van Hauzer een eenvoudige en flexibele oplossing om 
een self-service installatie en werkplek optie uit te rollen voor haar medewerkers wereldwijd.  

RESULTATEN: Terwijl de volledige Liquit oplossing nog in proces is, ziet het bedrijf al aanzienlijke tijd en 
moeite besparing en positieve feedback van medewerkers.

HAUZER TECHNO COATING
Hauzer Techno Coating is een pionier in de geavanceerde 
coating industrie, met een missie om een leidende positie in 
te nemen in duurzame technologieën. Om dat te bereiken 
heeft het groeiende bedrijf oplossingen als Liquit nodig 
om hun wereldwijd opererende medewerkers slimmer en 
efficiënter te laten werken met self-service mogelijkheden. 
 
Met een methodische aanpak om kwetsbaarheden te 
verhelpen en technologische mogelijkheden te verbeteren, 
heeft Hauzer IT Manager Michel van den Einden voor de 
afgelopen jaren specifieke continue verbeterdoelen gesteld. 
De IT-afdeling heeft de bruikbaarheid verbeterd, wat zij als 
een belangrijke factor beschouwden. Ze moesten ook het 
proces voor de goedkeuring van applicaties, installaties en 
updates aanzienlijk verbeteren. 

Het team onderzocht eerst de Microsoft Autopilot functie 
van Windows als een haalbare oplossing voor het onboarden 
van apparaten zonder dat de IT helpdesk ondersteuning 

nodig had. Ze ontdekten dat de technologie niet voldeed aan 
de verwachtingen inzake gebruiksgemak en een uniforme 
aanpak voor het installeren van toepassingen. Ondanks dat 
ze dankzij interne scriptingexpertise ook PowerShell als 
mogelijke oplossing konden proberen, voldeed dit niet aan 
de behoefte aan servicebaarheid voor de eindgebruiker.  

SNELLER MET ZELFBEDIENING ALS PRIORITEIT  
“De ideale applicatie-installatie-oplossing moet sneller zijn 
en aan de gebruiker worden gepresenteerd op een manier 
waarmee iedereen zichzelf kan helpen”, zegt van den Einden. 
“We hadden iets anders nodig dan Microsoft Autopilot 
of scripting om de hel van applicatie-installatie vanuit het 
perspectief van de IT-afdeling te voorkomen.” 

Na eerste gesprekken met het interne Hauzer IT-team koos 
Liquit voor hun in Nederland gevestigde partner, IT-Value om 
te werken aan een proof-of-concept productie en uiteindelijk 
te helpen met de implementatie van het project. Als 
ontvangers van de 2019 Liquit Newcomer of the Year en 2020 
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Partner Project of the Year awards, was IT-Value de ideale 
partner om het IT-team van Hauzer te helpen bij dit project.

Na het bekijken van de Liquit-as-a-Service mogelijkheden, 
vooral in de applicatie installatie, stelde van den Einden vast 
dat het voldeed aan veel van de doelstellingen die hij zocht 
en meer. Enkele van deze voordelen zijn:   

• Cloud gebaseerde toegang tot applicaties - via the 
 Liquit connectors 

• End user self-service - het creëren van een uniforme, 
 snelle en naadloze manier om applicaties te installeren  
 voor alle gebruikers van het bedrijf zonder de noodzaak  
 van een helpdesk ticket. 

• Probleemloze implementatie - vooral met nieuwe   
applicatie updates op de endpoints 

• Automatische updates - IT-resources hoeven geen tijd  
 te besteden aan de constante stroom van patches en  
 updates die nodig zijn voor talloze applicaties

• Meer doen met minder - een oplossing die tijd en geld 
 kon besparen voor een groeiend bedrijf met een kleine 
 IT-afdeling en beperkte middelen was van groot belang

LIQUIT WORDT UITGEROLD TOT GROTE VREUGDE 
VAN DE EINDGEBRUIKERS  
Na het doorlichten van Liquit-as-a-Service heeft de Hauzer 
IT afdeling de oplossing uitgerold naar haar wereldwijde 
eindgebruikers met uitstekende resultaten. Dit was vooral 
het geval op de zeer prioritaire gebieden van applicatie 
installatie, eenvoudig gebruik, self-service en het vrijmaken 
van hun IT afdeling om zich te concentreren op vitale taken 
en hogere prioriteiten. Hauzer startte in mei 2021 met de 
Liquit-oplossing. 

“Mijn filosofie is in plaats van software te hebben die moeilijk 
te installeren of te onderhouden is, moet het software zijn die 
je gewoon instelt en vergeet”, zegt van den Einden. “Het was 
mijn doel om zo’n IT-omgeving te onderhouden. Dat heb ik 

voor veel programma’s bereikt met het gebruik van Liquit als 
Workspace Manager en de koppeling met de Setup Store.” 

Het Hauzer team koos voor de cloud-based Liquit-as-a-Service 
versus een on-premise oplossing om hen de flexibiliteit en 
mogelijkheid te geven sommige applicaties naar de cloud 
te verplaatsen, wat een echte tijdsbesparing was. Van den 
Einden legde uit hoe dit een volledig geautomatiseerd 
goedkeurings- en installatieproces oplevert, zodat de 
eindgebruiker de applicaties die hij wil gebruiken kan kiezen 
en krijgen in zijn digitale werkplek en apparaten:  

“Het maakt de gebruiker niet uit of de applicatie on-
premises of cloud is. Het is volledig transparant voor hen. 
Ze hoeven niet te vragen: “Mag ik dit programma hebben?” 
of “Wilt u deze licentie voor mij instellen?”. We hebben 
de goedkeuringsworkflow lopen zodat ik een app kan 
goedkeuren en een licentie kan kopen voor de gebruiker die 
we gemakkelijk en snel kunnen instellen, dus nu hoef ik niets 
anders te doen dan de snelkoppeling in de werkruimte te 
veranderen. Bovendien bieden de automatische updates een 
belangrijke mogelijkheid die meer voordelen zal opleveren 
naarmate we meer en meer naar de cloud verhuizen.”

Het bedrijf bevindt zich nog steeds in wat van den Einden de 
“eerste fase” noemt waarin de Liquit-oplossing operationeel 
is, met belangrijke resultaten in de vorm van positieve 
feedback van eindgebruikers vroeg na de inzet.  

“Mijn eindgebruikers zijn verrast en zeggen: ‘dit is zo 
makkelijk’ of ‘dit is echt leuk’. Ze hoeven niet te wachten 
omdat de applicaties direct beschikbaar zijn”, zegt Van den 
Einden. “Ze hoeven niet te wachten op IT om de gewenste 
software te installeren of te vragen waar het is, want het staat 
in de catalogus. Ik kan ze dus gewoon een ticket doorsturen 
en zeggen: ‘Hier is het,’ en ze kunnen het gemakkelijk zelf 
doen, wat voor iedereen heel goed werkt. Even belangrijk is 
dat de oplossing lovende kritieken heeft gekregen van de 
hele IT-afdeling, aldus Van den Einden: “Het is geweldig om 
te zien dat mijn team ook dol is op Liquit. Ze houden van de 
flexibiliteit dat je er zoveel mee kunt doen. Het is echt een 
tijdsbesparing.”
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ABOUT LIQUIT
Liquit makes applications and end-users work harmoniously 

and transparently in the way that everyone demands 

and expects. At the same time, we give your IT team the 

management and provisioning control that’s fast, simple, and 

transparent. This is how end-to-end application management 

was meant to work for every enterprise and organization.

EUROPE  
Kastanjelaan 6  

2982 CM Ridderkerk  

The Netherlands  

Phone +31 88 63 83 500  

AMERICAS  
228 East 45th St Suite 9E

New York NY 10017

United States of America

Phone +1 (630) 940-5013 

sales@liquit.com  /  www.liquit.com  


