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Migratie mobiele abonnementen naar Proximus 
voor alle Vlaamse instellingen, lokale, provinciale 

besturen, politiezones, … 
 

1 Inleiding 
 

In dit document wordt het migratieplan beschreven dat Proximus voorlegt bij een klant van de 

Vlaamse administratie, vb. lokaal of provinciaal bestuur, politiezone, ziekenhuis enz. …  Dit om zijn 

mobiele abonnementen te migreren naar Proximus. 

Het migratieplan zal, bij aanvang van de opdracht, overlopen worden samen met de Klant, de 

verantwoordelijke binnen Proximus en een servicepartner.  

Tijdens het volledige migratietraject, zal een vast team de migratie opvolgen, bijsturen en de klant 

van de nodige feedback voorzien.  

 

2 Contactpersonen 
 

 Naam rol contactgegevens 

Klant:     

Contactpersonen klant:  
SPOC 
(dossierbeheerder) 

 

    

    

Contactpersonen 
Proximus: 

 Account Manager  

  Solution sales  

  Support officer  

 Julien Guyot partnermanager 
0478/549.539 
julien.guyot@proximus.com 

Partner:    

Contactpersoon partner:    
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3 Migratieplan 
 

Dit migratieplan omvat onderstaande elementen: 

3.1 Benodigde info voor migratie 
 

Om een duidelijk zicht op de migratie te krijgen en de operationele organisatie te verfijnen, dient een 

lijst met de te migreren nummers opgesteld te worden. Deze lijst wordt opgesteld per klant en in 

Excelformaat aangeleverd. Hiervoor wordt onderstaande informatie opgevraagd.  

• Mobiel nummer 

o = Oproepnummer 

• Simkaartnummer  

o = Simkaartnummer waarop oproepnummer actief staat bij huidige provider 

• Naam huidige provider 

• Klantnummer entiteit bij huidige provider 

o Kan teruggevonden worden op de eerste pagina van de factuur 

• Klantnummer eindgebruiker bij huidige provider 

o Kan teruggevonden worden op de eerste pagina van de factuur 

• Facturatie informatie van de entiteit 

o BTW-nummer 

o Facturatieadres 

• Familie- en voornaam eindgebruiker 

• Facturatie info van de eindgebruiker (in geval van bill split profiel) 

o Facturatieadres 

• Proximus abonnementsformule en opties (zie bijlage profielen) 

• Budgetmanager profiel indien van toepassing 

• Eventuele afdeling van de entiteit voor rapportering doeleinden? 

• Eventueel adres waar simkaart naar toe moet indien anders dan adres eindgebruiker 

Bovenstaande gegevens zijn minimaal vereiste gegevens om een migratie naar het Proximus netwerk 

te kunnen lanceren en kan indien nodig uitgebreid worden. Dit wordt de fundering voor de 

werkelijke migratie naar het Proximus netwerk. 

Benodigde 
info voor 
migratie

Praktische 
voorbereiding

Communicatie

Migratie naar 
Proximus

Opvolging

Evaluatie
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3.1.1 Vorm van databestand 
Bovenstaande informatie wordt per klant in 1 Excelbestand en volledig ingevuld met de correcte 

gegevens, op verantwoordelijkheid van de klant, aangeleverd. Proximus zal hiervoor een uniform 

sjabloon meeleveren waarop de data dient aangeleverd te worden. 

3.1.2 Opleveren databestand 
De data dient opgeleverd te worden via een geëncrypteerde, beveiligde Excel. Dit Excelbestand dient 

met een sterk paswoord versleuteld te worden en enkel aan de betrokken partijen gecommuniceerd 

te worden. Dit om de persoonsgegevens van de werknemers te beschermen. 

 

3.2 Praktische voorbereiding 
 

De praktische voorbereiding van de migratie omvat het fysiek voorbereiden van de simkaarten en de 

verdeling hiervan, dit gebeurt door de servicepartner. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

informatie die aangeleverd werd in het hierboven besproken bestand. 

 

3.2.1 Fysieke voorbereiding simkaarten 
De Servicepartner zal, a.d.h.v. de aangeleverde lijst alle simkaarten fysiek voorbereiden.  

Dit houdt in: 

• Simkaarten markeren met volgende info: 

o Naam klant en eventuele afdeling 

o Naam eindgebruiker 

o Oproepnummer eindgebruiker 

o Evt. nummering (om alfabetische rangschikking te versnellen) 

o Evt. contactgegevens spoc (dossierbeheerder) binnen de entiteit  

 

3.2.2 Verdeling van de simkaarten 
De simkaarten worden, samen met een begeleidend schrijven, naar een centraal punt verzonden via 

de traditionele post. Indien gewenst kan dit ook naar de privéadressen van de eindgebruikers 

verstuurd worden. De inhoud van het begeleidend schrijven wordt in het volgend hoofdstuk 

besproken 
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3.3 Communicaties 
 

Om eindgebruikers voldoende te informeren, wordt een communicatieplan uitgestippeld in 

samenspraak met de Klant, Proximus en de servicepartner.  

Dit communicatieplan kan variëren van klant tot klant. 

De toegekende servicepartner kan de klant hierin begeleiden. Communicatieplannen dienen steeds 

gevalideerd te worden door Proximus. 

 

3.3.1 Informatie migratie 
De gebruikers worden via een begeleidend schrijven geïnformeerd over de migratie naar het 

Proximus netwerk. 

Gebruikers zullen gevraagd worden hun simkaart bij te houden gedurende de geplande 

migratiegolven 

Ontvangers worden bepaald a.d.h.v. de lijst met de te migreren nummers. De inhoud van deze 

communicatie bestaat uit volgende elementen: 

• Informatie over de migratie naar Proximus (opgesteld samen met de klant) 

o Voorwoord geschreven door klant 

o Bekendmaking Datum van migratie 

o Uitleg over sms-notificatie 

o Contactgegevens SPOC (dossierbeheerder) voor vragen of melding van problemen. 

• Een overzicht van de handelingen die men zal moeten uitvoeren eens de huidige simkaart 

uitvalt. 

• Informatie over het Proximus netwerk 

• Informatie over Proximus voicemaildiensten 

• Informatie over de aangepaste MyProximus applicatie (verbruik raadplegen en smart wifi 

activeren) 

 

3.3.2 SMS notificaties 
De gebruikers zullen één werkdag voor de geplande migratie een sms ontvangen. Deze sms’en 

worden uitgestuurd op basis van de lijst van de te migreren nummers. De inhoud van de sms bevat 

maximaal 160 karakters en wordt steeds ter validatie aan de klant voorgelegd.  

De SMS wordt vanuit het platform van de servicepartner verstuurd, waarbij een operator steeds 

waakt op het slagen van verzending. Indien een sms niet afgeleverd werd, wordt een tweede poging 

Informatie migratie

SMS notificaties
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ondernomen. Indien deze tweede sms niet afgeleverd wordt, zal de operator contact opnemen met 

de eindgebruiker of de SPOC.  

De gebruiker zal ook de mogelijkheid krijgen om te antwoorden op die sms indien hij zijn of haar 

simkaart niet bij de hand heeft of bijvoorbeeld niet in België is op het ogenblik van de migratie. Zo 

kunnen deze gebruikers uit de lijst worden gehaald en op een ander tijdstip gemigreerd worden. De 

nieuwe migratie wave wordt bepaald samen met de SPOC (dossierbeheerder).  

 

3.4 Migratie naar Proximus 
 

De werkelijke start van de migratie wordt vastgelegd in samenspraak met de klant, Proximus en de 

Servicepartner. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met onderstaande limieten. 

Per werkdag worden maximum 250 nummers gemigreerd, met uitzondering van vrijdagen en 

dagen aansluitend op feestdagen. 

Gebruikers zullen hun nieuwe Proximus simkaart kunnen gebruiken, van zodra het netwerk op de 

oude simkaart wegvalt. De andere provider heeft 48 uur de tijd om de overdracht te accepteren of te 

verwerpen. Om te voorkomen dat een nummerovername verworpen wordt, wordt sterk 

aangedrongen op de correctheid en volledigheid van de lijst samengesteld in punt “3.1 Benodigde 

info voor migratie”. 

Indien er zich tijdens de migratie toch problemen zouden voordoen dienen de eindgebruikers contact 

op te nemen met hun SPOC (dossierbeheerder) die op zijn beurt alles centraliseert en terugkoppelt 

met de servicepartner en Proximus.  

De servicepartner zal de SPOC (dossierbeheerder) van een lijst voorzien waarin de juiste processen 

staan vermeld die dienen gevolgd te worden indien er zich problemen zouden voordoen. 

De eindgebruiker kan steeds terecht bij de SPOC (dossierbeheerder) die op zijn beurt altijd contact 

kan opnemen met de Customer Support Officer mobiel (contactgegevens in tabel hierboven).  

Support ter plaatse op de dag van de migratie is niet voorzien. Indien dit toch een vereiste zou zijn 

van de klant kan hiervoor een aparte offerte worden neergelegd door de servicepartner. 

 

3.5 Opvolging & tussentijdse evaluatie 
 

3.5.1 Opvolging 
 

Gedurende de migratie van de vloot naar het Proximus netwerk, zal de voortgang van de migratie 

steeds onder toezicht staan van Proximus en de servicepartner. Gelanceerde nummers zullen op 

regelmatige basis gecontroleerd worden op status van overdracht. 

Operatoren hebben tot 48 uur de tijd om een nummeroverdracht te accepteren of te verwerpen. 
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Bij een acceptatie wordt het nummer meteen overgedragen naar het Proximus netwerk. Hierbij zal 

het netwerk op de oude simkaart vervallen en zal de nieuwe Proximus simkaart actief worden. De 

gebruiker kan hierop meteen de nieuwe simkaart gebruiken. 

Indien een nummer niet geaccepteerd wordt, wordt de reden van weigering meegegeven. Hierop 

wordt contact opgenomen met de SPOC om de reden van weigering mee te delen en de juiste 

informatie te verkrijgen. 

Om ervoor te zorgen dat de migratie zo vlot mogelijk verloopt, is de correctheid van de file 

omschreven in punt “3.1 Benodigde info voor migratie”, zeer belangrijk. 

 

3.5.2 Tussentijdse evaluatie 
 

Gedurende de migratie zullen op regelmatige basis calls ingepland worden met de klant, Proximus en 

de servicepartner. Doel hiervan is om de statussen van migraties weer te geven en tijdig bij te sturen 

waar nodig. Iedere call zal gevolgd worden door een kort verslag. De regelmaat wordt bepaald, 

afhankelijk van de intensiteit van de migratie.  

 

3.6 Evaluatie 
 

Op het einde van de migratie naar het Proximus netwerk, wordt een evaluatie meeting ingepland 

met de klant, Proximus en de Servicepartner. Doel van deze meeting is om de migratie te evalueren 

en verdere stappen te kaderen rond de toekomstige samenwerking. 

 


