
Yoeri van Meurs, Systeembeheerder 
bij Afriflora Sher Holland

Een zeer robuuste infrastructuur zonder 
failures en 100% beschikbaarheid.

Afriflora Sher Holland

Computers die op instorten staan waardoor de 
facturatie verrekeningen niet goed verlopen, 
kans op SDF boetes doordat de veilingbrieven 
niet op tijd geschreven kunnen worden, dat is 
voor Afriflora voortaan verleden tijd. Dankzij de 
oplossing van NetApp geïmplementeerd door 
Deltics.  De ICT-afdeling kan zich weer richten op 
haar kernactiviteiten.



Over Afriflora

Afriflora Sher Holland bezit de grootste 
rozenkwekerij van de wereld in Ethiopië. Het 
kassencomplex bestaat nu uit een totale 
oppervlakte van zo’n 650 hectare. Dit is te 
vergelijken met 1.300 voetbalvelden. De 
kwekerij van Afriflora Sher is gelegen aan 
Lake Ziway, op een hoogte van 1650 meter 
boven zeeniveau en ongeveer drie uur 
rijden vanaf de hoofdstad Addis Ababa. 
Behalve de kwekerij in Ziway zijn er nog drie 
locaties waar “Sher rozen” geteeld worden. 
Kwekerij Koka, gevestigd op een uur rijden 
vanaf Ziway en een kwekerij in het dorp 
Adami Tulu, op steenworp afstand van 
Ziway. Hier staan momenteel negentien 
kassen.

Afriflora Sher Holland richt zich al vanaf 
2005 op de Europese Retailmarkt en dan 
vooral op orders op basis van lange termijn-
contracten. Ruim 90% van de rozen die bij 
Afriflora Sher Holland in Aalsmeer aanko-
men worden op deze manier rechtstreeks 
verkocht en aan klanten geleverd.

Afriflora Sher Holland nam naar aanleiding 
van het adviesrapport van Deltics het besluit 
om de ICT-infrastructuur geheel te vernieu-
wen en de aanpak van ICT-projecten te 
professionaliseren. 

Het doel van het vernieuwen van de ICT- 
infrastructuur was met name het verhogen 
van de capaciteit en het hoog beschikbaar 
krijgen van de gehele ICT- infrastructuur. 
Afriflora wilde een partner die de ICT-afde-
ling kon ondersteunen om haar doelstellin-
gen te realiseren.

 

Aanleiding

Afriflora Sher Holland is in de afgelopen 
jaren hard gegroeid. Deze groei had voor de 
ICT-infrastructuur grote gevolgen. Met 
name de explosieve groei van dataverkeer 
was reden voor Afriflora Sher Holland om de 
ICT-infrastructuur onder de loep te nemen. 

Yoeri  van Meurs over de sa-
menwerking  met Deltics: “De 
samenwerking is erg prettig. 
De korte lijnen, het snel 
kunnen schakelen, echt top!”

Oplossing

Er is gekozen voor een geheel nieuwe server 
infrastructuur met bijbehorende storage. De 
omgeving bestaat uit VMware servers en een 
NetApp All-Flash FAS-opslagsysteem. Boven-
op deze fysieke infrastructuur is de virtuele 
infrastructuur gebaseerd waarbij voorname-
lijk gebruik wordt gemaakt van Microsoftsy-
stemen (o.a. Active Directory, Office 365 en 
Exchange Online). De VMware omgeving is 
opgebouwd als cluster waarbij gebruik wordt 
gemaakt van VMware vCenter.
 
Als Back-up oplossing is gekozen om gebruik 
te maken van de geïntegreerde NetApp func-
tionaliteiten. Deltics kan hiermee naadloos 
integreren met het FlexCloud BaaS platform. 
Hierdoor kan Deltics een offsite Back-up 
locatie aanbieden in de Deltics Flexcloud en 
hoeft AfriFlora zelf niet meer zorg te dragen 
voor het offsite bewaren van Back-ups.
 



Concreet:
Door gebruik te maken van de bovenstaan-
de combinatie aan producten is er een zeer 
robuuste infrastructuur gebouwd waarbij er 
op de fysieke laag EN op de software laag 
geen Single Point of Failures meer zijn. Door 
gebruik te maken van VMware en NetApp 
wordt de tijd om “het systeem” te beheren 
flink gereduceerd en vergemakkelijkt waar-
bij ook out-of-the-box voorzien wordt in een 
Back-up oplossing.

Email beveiliging

Voor de beveiliging van de emailomgeving is 
gekozen om gebruik te maken van Mimecast. 
Mimecast is een e-mail wasstraat waarin 
verschillende beveiligingslagen zijn inge-
bouwd. Deze lagen bestaan o.a. uit Imperso-
nation Protection, URL Protection, Attach-
ment Protection welke allemaal in de zoge-
heten “Targeted Threat Protection” module 
zitten van Mimecast. Daarnaast biedt Mime-
cast ook oneindige archivering van email en 
100% uptime en bereikbaarheid op gebied 
van mail (in geval van een eigen Exchange 
storing of O365 storing kan er via Mimecast 
door gemaild worden en blijft er mail binnen-
komen).

Samenwerking

Afriflora Sher Holland nam afgelopen jaar 
het besluit om voor Deltics te kiezen. De 
implementatie door Deltics verliep goed.   De 
performance is goed. Yoeri is zeer tevreden 
over de samenwerking met Deltics. De lijnen 
zijn kort, Deltics kan snel schakelen. Het is 
erg prettig samenwerken met Deltics. Dat is 
top! Aldus Yoeri.  

Meer weten?
Meer informatie of 
een vrijblijvend 
gesprek? neem dan 
contact op met uw 
accountmanager.

www.deltics.nl
074-85 06 450

INDUSTRIE

DOEL

OPLOSSINGEN

Bloemenkwekerij

Zorgen voor een stabiele ICT-infrastructuur 
die altijd beschikbaar is.

VMware servers
NetApp All-Flash FAS
Microsoft Active Directory, Office 365, Exchange
VWware vCenter
Deltics FlexCloud
Deltics FlexCloud BaaS platform
Mimecast

RESULTATEN

Hogere productiviteit
Geen Single Point of Failures meer
Geen kans op SDF boetes
Juiste facturatie verrekening met Flora Holland
Veilig mailen


