
CASE STUDY

Van Moer Logistics is door 
de keuze voor Azure API 
Management en support 
van Integration.team klaar 

voor groei

Van Moer Logistics heeft zijn IT-landschap aangepast. Het gebruik van Azure API Ma-
nagement en hybride integratieoplossingen is daarbij centraal komen te staan en die 
keuze geeft de logistiek dienstverlener meer flexibiliteit en snelheid bij het aansluiten 
van klanten op de eigen IT-omgeving. Ook verkleint het bedrijf de kans op logistieke 
vertraging als gevolg van onvolledige of foutieve data-uitwisseling. Als betrouwbare 
en vaste IT-partner begeleidt en adviseert Integration.team Van Moer in het transfor-
matietraject.
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Van Moer Logistics is actief op 23 locaties en beschikt over ruim 
400.000 m2 aan magazijnruimte. Het bedrijf ontzorgt klanten 
waar mogelijk. Dat doet de logistiek dienstverlener bijvoorbeeld 
door het beheren van de voorraad in de keten, het verwerken 
van de orders, maar ook door het verzenden van pallets naar af-
nemers. Van Moer legt steeds meer handelingen vast én verwerkt een groeiende hoeveelheid orders 
met meer data. De datastroom die hoort bij deze activiteiten neemt zodoende sterk toe. De BizTalk 
Server integratielaag kon de toenemende customer on-boarding en data load op piekmomenten in 
steeds mindere mate afdoende verwerken.

Op advies van en in een intensieve samenwerking met Integration.team is er gekozen voor een hybri-
de integratieplatform. Daarbij zijn de sterktes van BizTalk Server & Azure cloud gecombineerd, wat 
meer schaalbaarheid en elasticiteit garandeert. Aan deze verschuiving ging een uitgebreide analyse 
vooraf. De nieuwe architectuur maakt onder meer op een eenvoudige wijze API-connecties met ex-
terne partijen mogelijk, iets wat een positieve prikkel is voor het uitwisselen van correcte data. Een 
prettig resultaat daarvan is dat dit de kwaliteit van de logistieke 
keten ten goede komt.  

Modernisering IT-landschap

Na uitgebreid overleg tussen Van Moer Logistics en Integration.team is de focus van de IT-landschap 
modernisering komen te liggen op een aantal aspecten. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de stan-
daardisatie van data en koppelingen, de veiligheid van data en de schaalbaarheid van de oplossing. 
Aanvullend zijn de ervaring bij ontwikkelaars en een snellere aansluiting van klanten van belang. Ten-
slotte hoort eveneens het live krijgen van de Microsoft Azure integratieomgeving tot de focusaspec-
ten. Deze omgeving omvat ook een hybride koppeling tussen BizTalk Server & Azure Cloud voor het 
beheer van de logistieke werkzaamheden.  
 



Rol Integration.team

De transformatie van het IT-landschap bij Van Moer verliep goed, gestructureerd én in beheersbare 
stappen. Dit is mogelijk gemaakt doordat Integration.team door eerdere projecten bij de logistiek 
dienstverlener al beschikte over veel kennis van Van Moer en de processen van de onderneming. 

Zowel EDI als Azure API Management

Door de keuze voor Azure API Management zet Van Moer duidelijk een stap vooruit in de communi-
catie met klanten. In de logistieke sector is het heel gebruikelijk om voor elke klant een specifieke 
EDI-koppeling te ontwikkelen. Die zorgt voor de uitwisseling van berichten tussen bijvoorbeeld een 
ERP van een klant en het WMS van de logistiek dienstverlener. 

IT-landschap groeit mee

Het resultaat van het gemoderniseerde IT-landschap is dat dit de logistiek dienstverlener laat meeg-
roeien met de ontwikkeling van de operationele activiteiten. Ook kan het hierdoor klanten sneller 
aansluiten. 

“Het is onze bedrijfsideologie en –filosofie om deel uit te maken van het interne team. 
Hierdoor verloopt het begrijpen en goed managen van een verandering  soepeler.” 

Steven Van Eycken

“Wij hebben veel kennis van traditionele EDI-stromen én van het inrichten van de API-
laag aangevuld met de Microsoft Azure structuur en bijhorende applicaties. Dat zorgt 

ervoor dat we kunnen adviseren wat de beste keuzes zijn per sector en bedrijf.” 
Steven Van Eycken

“Met het huidige hybride landschap van zowel on-premise- als cloudapplicaties is Van 
Moer klaar voor zowel de toekomstige groei als de beheersbaarheid van het IT-land-

schap. B2B data-uitwisseling op basis van een API-gedreven netwerk zorgt daarbij voor 
de juiste stabiliteit en flexibiliteit om de groeikansen te benutten.”  

Steven Van Eycken


