Deltics houdt
Vos Logistics gaande op
de digitale snelweg

Vos Logistics
Het begon met een Chevrolet waarmee Harry Vos in het laatste
oorlogsjaar 1944 een bezorgdienst opstartte tussen Oss en
Nijmegen. Anno 2020 is Vos Logistics een grootmacht als het
gaat om transport en logistieke diensten. De IT-structuur moet
meegroeien met die expansie. In eendrachtige samenwerking
met Aruba en Deltics.
Het zijn indrukwekkende cijfers: 3000 medewerkers, 30
vestigingen in heel Europa en een vloot van 1400 voertuigen.
De Chevrolet van 76 jaar geleden heeft aardig wat nakomelingen gekregen, om het maar eufemistisch te formuleren.
Als het gaat om internationaal bulk-en volumetransport rijdt
Vos Logistics al jarenlang mee in de kopgroep. Met de IT van
Deltics als onmisbare steunpilaar. Aruba en Deltics ontwikkel-

Mulders is uitermate tevreden over de implementatie.

den voor Vos Logistics een nac-oplossing waardoor er nu ook

“We zijn drie jaar geleden begonnen met een zogeheten

op de digitale snelweg een voorsprong is.

Proof of Concept (POC) bij verschillende partijen.
De NAC-oplossing van Deltics en Aruba kwam als beste
uit de bus. Daarna verliep de samenwerking soepel.

Stevig en veilig

We zijn nergens tegenaan gelopen.”

Het behoeft geen uitleg dat achter een bedrijf van dergelijke
omvang een stevig en vooral veilig netwerk moet fungeren.
Want met de uitbreiding nemen ook de risico’s toe. Bob Mulders,
manager ICT bij Vos Logistics, weet als geen ander dat stilstaan
dan levensgevaarlijk is. Het lijkt wel transport.

We komen nu niet meer voor verrassingen te staan.

“We zagen een toename van externe bedrijven in ons netwerk.

De tijd van brandjes blussen is voorbij en

De groei van eigen werknemers die van buitenaf willen werken

de risico’s zijn te verwaarlozen.

is groot. En nu het thuiswerken in coronatijd. Dat stelt heel
andere eisen aan je netwerk dan een paar jaar geleden.”

Bob Mulders
Head of Corporate Infrastructure and Network

Juiste sleutel
Vos Logistics koos voor een Network Acces Control-oplossing

Het zijn indrukwekkende

(NAC). Simpel gezegd: alleen met een sleutel kom je erin.

cijfers: 3000 medewerkers,

En die sleutel moet ook nog op de juiste deur passen. Mulders:

Geen brandjes

30 vestigingen in heel

“Wij lopen nu in de transportwereld vooraan met de NAC-

“We komen nu niet meer voor verrassingen te staan. De tijd

Europa en een vloot van

opzet die Deltics voor ons heeft uitgevoerd. Om zomaar een

van brandjes blussen is voorbij en de risico’s zijn te verwaar-

1400 voertuigen.

voorbeeld te noemen: laptops van Vos worden automatisch

lozen. Met ClearPass van Aruba kunnen we exact zien wat er

herkend en die hoeven niet meer in te loggen. Voor gasten is

overal gebeurd op vestingen. We worden niet meer verrast

er een apart netwerk. Elke computer of ander device dat op

als men even zelf apparatuur heeft aangeschaft en in het

ons systeem wil wordt herkend en we kunnen de handelingen

Vos netwerk wil plaatsen. Een andere tool die we gebruiken

volgen. Volgens het zero trust systeem. Zo houden we grip op

is Airwave. Daarmee monitoren we alle WiFi-netwerken en

gasten, maar ook op onze eigen mensen.”

acces-points. Honderden in ons geval.”

Wij lopen nu in de transportwereld vooraan met
de NAC-opzet die Deltics voor ons
heeft uitgevoerd.

Bob Mulders
Head of Corporate Infrastructure and Network

Een aantal jaar geleden nam Vos de afslag Deltics /
Aruba op de digitale snelweg, met als resultaat dat
ze nu voorloper zijn in de transportwereld. Dit is iets
waar Deltics trots op is en graag wil delen.
Richard Aitink
Account Manager Deltics

Dit is Deltics
Deltics is al sinds 1985 een zekerheid in de wereld van de informatietechnologie, oftewel IT. Van pioniers op het gebied van
computers zijn we uitgegroeid tot een zekerheid in de alsmaar
veranderende omgeving van IT-structuren en netwerken.
Ruim zeventig hoogopgeleide Deltics-collega’s staan altijd
voor u klaar. Ze bouwen, adviseren en beschermen u in de
digitale wereld. Met Deltics bent u verzekerd van een stevig
IT-fundament!
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