
Transform Data helpt Ampyr Solar Europe bij het structureren 
van hun Microsoft Teams implementatie en het optimaliseren van 

zoekmogelijkheden

Ampyr Solar Europe (Ampyr) is een wereldwijde 
ontwikkelaar van innovatieve grondgebonden 
zonneparken en andere zonne-energieoplossingen 
en heeft teams die werken in Nederland, Duitsland 
en het Verenigd Koninkrijk.Ampyr Solar Europe is 
een fusie van het Nederlandse Naga Solar, Hartree 
Partners en Ampyr Energy UK. 

NaGa Solar gebruikte Custodian for Teams, dat 
gebasseerd is op Intapp OnePlace Collaboration 
& Content, al enige tijd voor het indienen. Na de 
fusie lag het voor de hand om Microsoft Teams 
te implementeren als het platform om alle 
zonne-energieontwikkelingsprojecten en interne 
administratieve activiteiten te beheren. Op deze 
manier werden alle gegevens (documenten, e-mails, 
contracten, taken en notities) opgeslagen op een 
centrale, veilige locatie.

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY



Alleen een Teamnaam is niet genoeg 

De individuele ondernemingen hadden al 
geëxperimenteerd met Microsoft Teams en kwamen 
erachter dat het een krachtige applicatie was die 
veel functionaliteiten biedt. Aan de andere kant 
misten ze een uniforme manier van werken en 
structuur voor het archiveren van gegevens.

Omdat elke gebruiker nieuwe Teams kon maken 
door alleen een naam in te voeren, was het 
gemakkelijk om te eindigen met veel teams, 
gefragmenteerde inhoud en informatie die op 
meerdere locaties was opgeslagen. Dit was ook een 
potentiële bron voor beveiligingsinbreuken.

NaGa Solar (NaGa), die eerder Custodian for 
Teams implementeerde, leidde het project en 
begon met het identificeren van herbruikbare 
structuren (sjablonen) zoals projecten, dealrooms, 
partnerschappen, enz. en identificeerde de 
belangrijke eigenschappen (metagegevens) voor 
elke structuur.

Custodian for Teams stelt specifieke gebruikers in 
staat om Teams of kanalen te maken, op basis van 
vooraf gedefinieerde sjablonen en zorgt ervoor dat 
alle relevante metagegevens worden vastgelegd. 
Deze metagegevens worden vervolgens toegepast 
op het tabblad “Bestanden” van het team en 
structureren de onderliggende SharePoint-inhoud 
als een goed document management systeem moet 
worden ingesteld.

 

Teams als complete Document Management 
Solution (DMS) 

Ampyr had een sterke behoefte om Microsoft 
Teams te verbergen voor een volledig DMS 
en gebruik te maken van alle SharePoint-
functionaliteiten zoals meta-data, versiebeheer, 
prullenbakken en de krachtige zoekfunctie. In de 
standaard gebruikersinterface zijn veel van deze 
functies verborgen in het tabblad “Bestanden”. Het 
aanmaken van alle items via Custodian for Teams 
maakte deze extra functies mogelijk en maakt een 
verschil tussen een standaard mappenstructuur en 
de dossiers in het DMS

.

Outlook en Teams verbinden                              
Terwijl steeds meer e-mailcommunicatie (vooral 
intern) wordt vervangen door Teams-chat, 
ontvangen Ampyr-gebruikers nog steeds veel 
communicatie via e-mail. Er was een sterke wens om 
Teams en Outlook te integreren. 

De Outlook-plug-in die Custodian for Teams biedt, 
dicht die kloof en stelt gebruikers in staat om 
dezelfde gegevens uit Teams of Outlook te bekijken 
en gegevens op te slaan via Teams of Outlook.

Krachtige zoek-en contractbeheer  
Ampyr heeft Qwickr geselecteerd uit Transform 
Data bovenop Office 365 en Teams om de 
zoekmogelijkheden voor documenten en e-mail 
voor alle eindgebruikers te versterken. Daarnaast 
wordt Qwickr gebruikt om alle contracten te 
monitoren en gedetailleerde zoekopdrachten uit te 
voeren. Meldingen via de @mention-functie zorgen 
ervoor dat de contractverantwoordelijke weet 
wanneer actie vereist is.

De toekomst                                                        
Ampyr is van plan om de innovatie voort te zetten 
met Microsoft Teams en kijkt naar het volledig 
adopteren van Microsoft Planner voor takenbeheer 
en het converteren van projectmethodologieën 
naar standaard planning buckets en takenlijsten als 
onderdeel van de provisioning met Custodian for 
Teams.

 
www.transformdata.eu

 
www.nagasolar.com 

“ Custodian for Teams geeft ons de mogelijkheid om te 
kijken naar onze projectinformatie binnen Teams en 
Outlook. Hierdoor kunnen onze teamleden zeer efficiënt 
werken ”

Conny Vluggen, Project Manager bij Ampyr Solar Europe.

Custodian for Teams
Custodian extends Microsoft Teams to provide  
engagement-centric experiences, 360-degree 
insights, and automatic lifecycle management for 
professional services firms. The software helps 
streamline collaboration, connecting distributed 
teams while automatically preserving your firm’s 
security and compliance standards. 

The resulting changes free your professionals from 
administrative burdens, letting them focus on work-
ing together to better serve clients and successfully 
deliver on complex, multidisciplinary work.


