
 

 

 

 

 
 
IBS Capital Allies schakelde Proact in om binnen enkele weken een cloud datamigratie te 
realiseren. Dit om te voorkomen dat zij hun toenmalige contract bij een serverhostingpartij 
met een jaar zouden moeten verlengen. Door proactief te handelen en mee te denken 
begon daarmee de samenwerking tussen Proact en IBS Capital Allies.  
 
IBS Capital Allies is een vermogensbeheerder, die services aanbiedt op het gebied van 
assetmanagement, fiduciair management, fund management en corporate finance. Het bedrijf 
is ontstaan in 1987 als het Instituut voor Beleggingsstrategie en sindsdien op eigen kracht flink 
gegroeid.  
 
Met kernwaarden als: eigenzinnig, moedig, eerlijk en ondernemend heeft IBS hun 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid weten te behouden. Inmiddels zijn er dagelijks zo’n 70 
medewerkers werkzaam bij IBS, waarvan de meeste DSI gecertificeerd zijn. 
 
IBS is een innovatief en efficiënt bedrijf dat over meerdere jaren erkenning uit de markt heeft 
gekregen door middel van awards voor snelle groei en resultaat (o.a. FD Gazelle Awards). Zoals 
zij zelf zeggen: “We zijn actief, denken vooruit en we zijn blij met nieuwe ideeën.”  
 
Het vooruitdenken van IBS is ook terug te vinden in hun ICT-landschap. Er wordt nu volledig 
vanuit Microsoft Azure gewerkt, waarmee IBS als bedrijf de flexibiliteit en vele mogelijkheden 
van een grote ICT-omgeving kan gebruiken. Zo zijn klanten van IBS te vinden bij vermogende 
particulieren, ondernemers en instellingen. Deze klanten hebben bij elkaar ruim 4 miljard euro 
aan IBS toevertrouwd.  
 

 
  
Proact helpt IBS door hun ICT-omgeving te beheren, mee te denken met nieuwe 
mogelijkheden en met het implementeren van verbeteringen. Dit heeft erin geresulteerd dat 
ook de laatste fileserver is gemigreerd naar SharePoint Online Libraries en Azure File Shares. 
Tevens kunnen de medewerkers met hun devices ‘anywhere’ werken; iets dat in hun 
dynamische branche zeker welkom is. 
 
IBS Capital Allies kan zich hierbij beter richten op business doelstellingen en gebruik maken van 
de mogelijkheden die een publieke Cloud te bieden heeft. 
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Proact received a request to realise a migration within a short time frame, as otherwise the 
contract with the current server hosting provider would have to be extended by another 
year. By acting proactively and thinking along with the client, this is how the collaboration 
between IBS Capital Allies and Proact began. 
 
IBS Capital Allies is an asset management company that offers services in the areas of asset 
management, fiduciary management, fund management and corporate finance. The company 
was founded in 1987 as the Institute for Investment Strategy and has since grown considerably 
under its own steam.  
 
IBS Capital Allies has managed to retain its independence and autonomy. For investments IBS 
cooperates with leading custodian banks. IBS itself has no bank registration. Core values that 
guide IBS: self-willed, courageous, honest, and enterprising.  
 
By now, some 70 IBS employees are at work every day. Most of them are DSI certified. IBS 
clients are wealthy individuals, entrepreneurs, and institutions. These clients have in total 
entrusted IBS Capital Allies with more than 4 billion euros.  
 
IBS is an innovative and efficient company that has received recognition from the market 
through awards for rapid growth and results over several years. (fi. FD Gazelle Awards) As they 
say themselves: "We are active, forward-thinking and we welcome new ideas.”  
 
The forward thinking of IBS is also reflected in their ICT landscape. They now work entirely from 
Microsoft Azure, which allows IBS as a company to use the flexibility and many possibilities of a 
large ICT environment.  
 

 
  
Proact helps IBS by managing their ICT environment, thinking along with new opportunities, and 
implementing improvements. This has also recently resulted in a file server being migrated to 
SharePoint Online Libraries and Azure File Shares. Their employees can also work with their 
devices 'anywhere'; something that is certainly welcome in their dynamic sector. 
 
IBS Capital Allies can focus better on business objectives and make use of the possibilities that 
a public Cloud has to offer. 
 
 


