
Biotechnologiebedrijf Devgen, opgericht in 

1997, is met een honderdtal werknemers 

geen echt grote onderneming maar ICT is er 

wel onmisbaar voor de business. Spitstech-

nologie is immers essentieel bij het baan-

brekende onderzoek van het bedrijf. Devgen 

kiest er dan ook bewust voor om steeds te 

werken met toekomstgerichte technologie. 

In 2004 verhuisde Devgen van zijn oorspron-

kelijke locatie naar een nieuwe, ongeveer 

300 meter verderop in hetzelfde Gentse 

technologiepark. Die verhuis was de aanlei-

ding om te investeren in nieuwe communica-

tietechnologie.

Niet iNvestereN iN verouderde 
techNologie
«Op onze eerste locatie, een bestaand 

universiteitsgebouw, zijn we gestart met 8 

werknemers en gebruikten we klassieke 

telefonie. Intussen is ons werknemersbe-

stand echter gegroeid tot meer dan 100 en 

beschikken we over een tweede vestiging 

in Singapore. Toen we onze hoofdzetel ver-

huisden naar een nieuw gebouw, dat we op 

onze maat en naar onze specifieke behoef-

ten lieten bouwen, beslisten we dan ook om 

niet meer te blijven investeren in verouderde 

communicatietechnologie. We voorzagen 

meteen de nodige mogelijkheden om IP-tele-

fonie te installeren», vertelt Henk De Jonghe, 

IT Director bij Devgen.

Devgen werkte eerder al met netwerk- en 

beveiligingstechnologie van Cisco. Toch 

koos het bedrijf niet automatisch ook voor 

de IP-telefoniesystemen van Cisco, maar 

vergeleek het Cisco’s aanbod eerst met dat 

van andere leveranciers. «Daaruit bleek dat 

Cisco ons het beste kon bieden tegen een 

aantrekkelijke prijs», aldus De Jonghe.

iNNovatief  
biotechNologiebedrijf 
kiest voor iP-telefoNie

«de voordeleN vaN iP-telefoNie zijN voor elke oNderNemiNg, iNclusief kmo’s, 
iNteressaNt. het traditioNele PabX-coNcePt heeft volgeNs mij geeN toekomst 
meer. vaNdaar ook dat devgeN als toekomstgericht, iNNovatief bedrijf wilde 
iNvestereN iN commuNicatietechNologie die bij oNs Past. we zijN Nu ook wat 
oNs commuNicatieNetwerk betreft helemaal klaar voor de toekomst eN we 
kuNNeN zeer kort oP de bal sPeleN.» 

henk de jonghe, IT Director, Devgen

e X e c u t i v e  s u m m a r Y

backgrouNd

Devgen, opgericht in 1997, is een Belgisch innovatief biotechnologiebedrijf dat focust op het ontdekken, 
ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe biotechnologische producten om landbouwgewassen 
te beschermen tegen pestorganismen, van veiligere en milieuvriendelijker agrochemische producten 
voor de bescherming van landbouwgewassen, en van nieuwe therapeutische concepten en kandidaat-
geneesmiddelen voor de behandeling van ontstekingen en ziekten als diabetes, obesitas en hartritme-
stoornissen. Al deze activiteiten steunen op een intern ontwikkeld platform van onderzoeks- en ontwik-
kelingsprogramma’s en -technologieën. 

Devgen heeft samenwerkingsverbanden met leidende actoren in de biotechnologische en agrochemi-
sche industrie. De onderneming werd opgericht in 1997, heeft vestigingen in Gent en Singapore en een 
totaal personeelsbestand van meer dan 100 werknemers.

challeNge

Voor het biotechnologiebedrijf Devgen is ICT erg belangrijk, waardoor het nauw betrokken wordt bij 
de strategie en de bedrijfsvoering. Spitstechnologie is zonder meer onmisbaar bij het onderzoek dat 
de onderneming verricht. Verder beschikt Devgen over een tweede locatie in Singapore waarmee het 
dient te communiceren. Intern verhuizen de wetenschappers voor hun projecten regelmatig naar een 
andere afdeling of naar een ander bureau naargelang de evolutie van het project. Bovendien moet Dev-
gen als innovatieve, beursgenoteerde onderneming kort op de bal kunnen spelen. ICT mag daarbij geen 
hinderpaal vormen. De verhuis van de vroegere hoofdzetel naar een nieuw gebouw vormde de directe 
aanleiding voor Devgen om te investeren in toekomstgerichte communicatietechnologie.

solutioN

Devgen installeerde een honderdtal IP-telefoons en een IP-telefooncentrale (CallManager) van Cisco. 
Geholpen door Cisco en zijn partnerbedrijf Belgacom, stond Devgen zelf in voor een groot deel van de 
installatie. Daardoor is het nu ook in staat om eventuele problemen zelf op te lossen. De technologie is 
geïntegreerd met Microsoft Outlook zodat de gebruikers kunnen telefoneren vanuit de contactenlijst in 
Outlook.

results

De IP-technologie van Cisco bleek zo gebruiksvriendelijk dat er nauwelijks opleiding van de informatici 
en de eindgebruikers vereist was. De eindgebruikers kunnen een aantal taken gemakkelijk intuïtief zelf 
uitvoeren, zoals de configuratie van hun toestel. Als er verhuisd wordt naar een andere afdeling gaat dat 
probleemloos: men neemt het toestel gewoon mee en de instellingen blijven behouden. Aangezien het 
spraakverkeer nu via het computernetwerk loopt, moet de IT-afdeling nog maar één communicatielaag 
beheren. Dat levert hen een belangrijke tijd- en kostenbesparing op. Ten slotte is het netwerk nu niet al-
leen efficiënter te beheren, maar ook beter te beveiligen en eenvoudig uit te breiden.



Nauwelijks oPleidiNg Nodig
Devgen installeerde ongeveer 100 IP-telefoontoestellen van 

Cisco en verving de traditionele telefooncentrale door de 

Cisco CallManager. Die werkt op basis van het Internet Pro-

tocol (IP) zodat het spraakverkeer, net als het gegevensver-

keer, over de ruggengraat van het netwerk loopt. Eén enkele 

CallManager kan tot 2500 telefoontoestellen bedienen op 

verschillende locaties. Devgen hoefde dus slechts één Call-

Manager te installeren voor zijn twee vestigingen. Het kantoor 

in Singapore is met de hoofdzetel verbonden via VPN.

Wanneer - binnenkort - de kantoren in Singapore worden 

uitgerust met IP-telefonie, zal dat alleszins de telefoonfacturen 

naar omlaag halen. 

«We hebben bij het project veel zelf uitgevoerd, met de hulp 

van Cisco en zijn lokale partner Belgacom. Daardoor konden 

we de nodige kennis van de technologie opbouwen zodat we 

eventuele problemen nu grotendeels zelf kunnen oplossen. 

Onze eindgebruikers kunnen ook zelf instaan voor een aantal 

taken zoals het doorschakelen van hun toestel of de configu-

ratie ervan via de internetbrowser. De technologie van Cisco 

is namelijk zeer gebruiksvriendelijk. Een echte opleiding bleek 

zelfs niet echt noodzakelijk voor de informatici en voor de 

eindgebruikers, maar werd volledigheidshalve toch voorzien. 

We zijn ook heel tevreden over de integratie met Outlook, 

waardoor we rechtstreeks kunnen bellen vanuit onze Outlook-

contacten», zegt De Jonghe.

efficiëNter beheer eN beveiligiNg
Voor de informatici van Devgen is de overstap 

naar de IP-technologie van Cisco een hele verbe-

tering. Aangezien het telefoonverkeer nu via het 

computernetwerk verloopt, hoeven ze slechts 

één communicatielaag te beheren. Ze hebben 

geen kennis van twee verschillende techno-

logieën meer nodig. Daardoor is het netwerk 

makkelijker, sneller en dus goedkoper te beheren. 

Ook de netwerkbeveiliging verloopt eenvoudiger 

en efficiënter. «Daar komt nog bij dat we onze 

investering terugverdienen op drie jaar tijd», zegt 

De Jonghe.

Bij klassieke telefonie hangt het aantal aange-

sloten toestellen sterk af van de voorzieningen 

(het aantal poorten ) op de centrale. Om bijko-

mende toestellen aan te sluiten zijn er ook extra 

poorten nodig op de centrale. Dat kan problemen 

geven wanneer bedrijven willen uitbreiden. Zo’n 

netwerk van klassieke telefooncentrales aanleg-

gen is ook een dure aangelegenheid wegens de 

gescheiden bekabeling. Vaak kunnen daardoor 

niet alle kantoren over dezelfde mogelijkheden 

beschikken. Voor de systeembeheerder is de 

distributie van diensten na verloop van tijd dan 

ook weinig transparant. Niet zo bij IP-telefonie: 

eens een communicatietoepassing op de IP-tele-

fooncentrale is geïnstalleerd, kunnen alle filialen 

er gebruik van maken. Alle werknemers krijgen 

toegang tot dezelfde diensten en toepassingen. 

De systeembeheerder ziet bovendien duidelijk 

welke mogelijkheden en diensten op het gebied 

van telecommunicatie in de kantoren aanwezig 

zijn.
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verhuizeN eN uitbreideN zoNder ProblemeN
Indien Devgen nog nieuwe kantoren zou openen of nieuwe 

medewerkers aanwerft, kunnen de extra IP-toestellen via het 

bedrijfsnetwerk op de bestaande CallManager worden aan-

gesloten. De systeembeheerder hoeft daarbij nauwelijks tus-

sen te komen. «Ook als onze medewerkers intern verhuizen, 

vraagt dat geen speciale ingrepen. Ze nemen gewoon hun 

telefoontoestel mee, verbinden het op hun nieuwe werkplek 

met het netwerk en kunnen meteen dezelfde functies gebrui-

ken als voorheen», vertelt De Jonghe. Bij een klassieke PABX 

zou herprogrammeren of herpatchen in dat geval noodzakelijk 

zijn. Gaat het om uitbreidingen, dan zou dat ook de installatie 

van extra materiaal betekenen.

iP-telefoNie voor kmo’s
«De voordelen van IP-telefonie zoals kostenbesparingen en 

een eenvoudiger beheer, zijn voor elke onderneming, inclusief 

KMO’s, interessant. Hoe dan ook biedt het traditionele PABX-

concept volgens mij geen perspectief meer. Vandaar ook dat 

Devgen als toekomstgericht, innovatief bedrijf wilde inves-

teren in communicatietechnologie die bij ons past. We zijn 

nu ook wat ons communicatienetwerk betreft helemaal klaar 

voor de toekomst en we kunnen voortaan nog korter op de 

bal spelen. Ons netwerk is immers eenvoudig uit te breiden of 

aan te passen indien nodig. Dat is geen overbodige luxe voor 

een snelgroeiend, beursgenoteerd bedrijf in een innovatieve 

sector «, besluit Henk De Jonghe.


