BEEKENKAMP KIEST VOOR EEN TOTAALOPLOSSING OP BASIS VAN VEEAM EN HPE NIMBLE
Beekenkamp is wereldwijd actief in de sector van groenten-, pot- en perkplanten, chrysanten
en verpakkingen. Met een jaarlijkse productie van meer dan 2 miljard jonge planten en een totaaloppervlakte aan kassen van meer dan 90 hectare, zet de groep ruim 2.600 medewerkers aan het werk.

“

Het grote voordeel zit
in de combinatie van
HPE Nimble en Veeam én
het eenvoudige beheer.
Marco Egberts,
directeur bij NextStep24

”

Nol Schrijvers, hoofd ICT bij Beekenkamp, schetst voor
welke uitdagingen de organisatie momenteel staat:
“Bij Beekenkamp ontwikkelen of veredelen we nieuwe
gewassen, waarvan we het DNA zelf vastleggen.
We bevinden ons daarmee in een zogenaamde
'breedingomgeving'. Daar komen grote hoeveelheden
data en rekenkracht bij kijken.”

“Het was de combinatie van Nimble en Veeam die
ons charmeerde”, verklaart Nol. “Dat was de onderscheidende factor. Bovendien voelden we meteen dat
we qua prijs-kwaliteitverhouding goed zouden zitten.
Ook de ondersteuning die bij een Nimble via HPE
InfoSight wordt gegarandeerd, is bijzonder interessant.”

Om te blijven innoveren, was een nieuwe IT-infrastructuur
noodzakelijk. “De doelstellingen speelden zich enerzijds
af rond een nieuwe applicatie voor het ontwikkelen en
veredelen van gewassen en anderzijds rond de totale
kantoorautomatisering (KA)”, legt Nol uit.
“Door de breedingapplicatie is er sinds een jaar
meer opslagcapaciteit nodig. De IT-infrastructuur
die deze data moet verwerken, was inmiddels vier
jaar oud en was aan vervanging toe.”

EEN INDRUKWEKKENDE
DALING IN DE BEHEERLAST

Beekenkamp zette de volledige case met
doelstellingen uit bij verschillende partijen.
Dit resulteerde in een shortlist van drie organisaties,
waarvan NextStep24 als beste uit de bus kwam.

Marco Egberts, directeur bij NextStep24, zag meteen
in dat de oplossing een totaalbenadering vereiste.
Hij verduidelijkt uit welke elementen de oplossing
bestaat en hoe deze elkaar versterken.
“We hebben de bestaande Hypervisor, gebaseerd op
Vmware, omgezet naar een beter passend licentiemodel
voor deze omgeving. Maar de kracht van de oplossing
zat vooral in de combinatie van Veeam en HPE Nimble.
Veeam voor de back-up, HPE Nimble voor storage
en replicatie. Doordat beide producten elkaar precies
aanvullen, daalt de beheerlast aanzienlijk.”

“

We zijn gemigreerd van de ene storageomgeving naar de andere,
zonder dat de gebruikers er iets van hebben gemerkt.
Nol Schrijvers,
hoofd ICT bij Beekenkamp

EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
INFRASTRUCTUUR
"Bovendien bereidt de nieuwe IT-omgeving onze
infrastructuur perfect voor op het VDI-traject dat we in
de toekomst plannen”, vult Nol aan. Een ander essentieel
element van de nieuwe infrastructuur is de tweede
Nimble, die werd geïnstalleerd op dezelfde site,
maar wel anderhalve kilometer verwijderd van
de eerste. “Als er brand uitbreekt in de ene omgeving,
kunnen we naadloos overschakelen op de andere
omgeving. In de SLA hebben we hiervoor een termijn
van vier uur vastgelegd. We kunnen het ons vandaag
de dag niet permitteren om data te verliezen of om
deze binnen een paar uur niet opnieuw beschikbaar te
hebben bij een storing of calamiteit. Zo hebben wij onze
maatregelen genomen.”
Verder heeft Nol het over een uitzonderlijke efficiëntiewinst. “Vooral het gebruiksgemak van Veeam is voor
ons de grote meerwaarde. Je merkt dat daar aan
de gebruiker is gedacht. Het is namelijk een stuk
eenvoudiger om back-ups in te richten. Een systeembeheerder houdt daardoor vaker de handen vrij voor
andere zaken.”

”

OVERSTEGEN VERWACHTINGEN
Paul van Dijk ís systeembeheerder bij Beekenkamp
en zag hoe de oplossing tegemoetkwam aan de behoeften.
“Wat vanaf dag één opviel, was het vermogen van
de datacompressie en deduplicatie. Ik wist dat er veel
mogelijk was, maar HPE Nimble gaat nog een stap
verder. Als de resultaten de wensen en verwachtingen
overstijgen, weet je dat je de juiste keuze hebt gemaakt.”
Ook de wederzijdse afstemming verliep moeiteloos.
“Nol en Marco stonden in voor het zakelijke aspect”,
legt Paul uit. “En ik kon dan weer goed overweg met
Jeffrey Strik, de technical consultant bij NextStep24.
We gingen heel praktijk- en oplossingsgericht te werk.
Natuurlijk botsten we soms op complexe situaties.
Dan moesten we op hen vertrouwen. Maar doordat
ze alles zo helder uitlegden, begrepen we meteen hoe
het verhaal in elkaar zat."
“Beekenkamp is een klant die de toegevoegde waarde
van NextStep24 waardeert”, besluit Marco. “Hierdoor
verliep het gehele project zeer prettig en hebben we het
succesvol kunnen afronden.”

“

Op het gebied van datacompressie
en deduplicatie is er vandaag veel
mogelijk. Maar HPE Nimble gaat
nog net een stapje verder.

”

Paul van Dijk,
systeembeheerder bij Beekenkamp

NEXTSTEP24 IS SPECIALIST
OP HET GEBIED VAN STORAGE,
VIRTUALISATIE, BACK-UP
EN DATAMANAGEMENT.
Wij bouwen samen met u aan een oplossing die past
bij uw omgeving, beleid en budget. ‘Oud voor nieuw’
vervangen is niet altijd dé manier om uw omgeving
naar een volgende fase te brengen. NextStep24 maakt
bestaande infrastructuren slimmer en compacter door
de juiste integratie van soft- en hardware. Het verminderen
van complexiteit staat centraal in alle oplossingen.
Omdat uw data het meest waardevolle bezit vormt,
garandeert NextStep24 de beschikbaarheid van uw data
24 uur per dag, 7 dagen in de week. NextStep24 heeft focus
op on-premise oplossingen, maar is ook vertrouwd met
public of private cloud integratie.
Waar moet een organisatie op inzetten? Hoe verandert uw
ICT terwijl de business doorgaat? NextStep24 neemt samen
met u de juiste stappen naar uw toekomst. NextStep24
heeft een pragmatische kijk op ICT en bezit diepgaande
kennis van zowel nieuwe als bestaande technologieën. ICT
is continu in beweging. Samen met ons bent u klaar voor
de “Next Step”.

“
Powered by

NextStep24 bleef aanwezig
en scherp totdat alles
was opgeleverd.

”

Paul van Dijk,
systeembeheerder bij Beekenkamp

