De Boer Machines
Vereenvoudigt beheer
aanzienlijk dankzij VDI
Over De Boer Machines

Peter Nas, IT Manager en Dries van
Hapert, Managing Director.

De Boer Machines Nederland B.V. gevestigd te Wijchen, is een
onderneming die zich reeds 80 jaar bezig houdt met ontwikkeling, productie en verkoop van vormgevingsmachines;
soft-mud installaties voor de grotendeels internationale
grof-keramische industrie. Voornamelijk vormbandpersen
voor steenfabrieken, maar ook mengers, diverse transportsystemen, trommeldrogers, stofbeheersing-, waterzuivering- en
toeslagstof doseerinstallaties zijn producten, die wereldwijd
geleverd worden. Het bedrijf heeft buitenlandse vennootschappen in India en Denemarken.
Daarnaast verzorgt De Boer Machines Nederland B.V de montage en het onderhoud van machines en installaties voor
bedrijven op industrieel gebied. Tevens zijn het ontwikkelen,
modificeren en produceren van klant specifieke machines en
industriële automatisering een belangrijk deel van de activiteiten.
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De Boer Machines is inmiddels de grootste producent van soft mud installaties ter wereld. Dat is
gelukt met een bedrijfsfilosofie waarin de focus ligt
bij continu en klantgericht topkwaliteit leveren.
Om deze ambities waar te maken is het bedrijfsproces maximaal geautomatiseerd. Deze aanpak
vereist een zeer betrouwbare IT-omgeving. Om de
stabiliteit en beschikbaarheid van de productieomgeving verder te verbeteren, implementeerde
IT-partner Deltics een nieuwe VDI-omgeving op
basis van HPE en VMware Horizon technologie.
Om dit te kunnen realiseren is in samenwerking
met Deltics een verregaande standaardisatie van
de werkplek-omgeving doorgevoerd.

Infrastructuur optimaliseren
De oude centrale desktopomgeving, die gebaseerd
was op Microsoft Terminal Server, voldeed niet
langer aan de eisen qua multimedia en performance. Het doel van de nieuwe desktop infrastructuur
is het creëren van een stabiele, flexibele, schaalbare, toekomst-vaste en eenvoudig te beheren
omgeving voor alle gebruikers, met uitzondering
van de “zware” 3D-CAD stations.
Waarom Deltics
Om de juiste keuze te maken, betrok De Boer
Machines ICT-partner Deltics al in een vroeg stadium bij het selectieproces. In eerste instantie voor
advies over de ruime mogelijkheden binnen het
vakgebied VDI. Daarnaast schetsten de experts
van Deltics ook een breder beeld van de IT-infrastructuurmarkt en de toekomstige ontwikkelingen.
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Deltics is al ruim 15 jaar IT partner van de Boer
Machines. Na het selectietraject waarin De Boer
Machines diverse leveranciers en oplossingen
beoordeelde, koos het bedrijf Deltics als (implementatie)partner. Peter legt uit: “Deltics kent onze
business, IT-omgeving en eisen. In combinatie
met hun expertise en marktkennis waren zij in
staat om een passend voorstel te doen. Daarmee
zijn we verzekerd van een betrouwbare en schaalbare oplossing die goed bij onze bestaande situatie past.”
Implementatie
De Boer machines ervaart de schaalbaarheid als
perfect en een heel groot voordeel van VDI. De
technische uitvoering van het project is volledig
volgens plan verlopen. We hebben een mooie
teamprestatie neergezet met het gewenste resultaat. De implementatie van de nieuwe VDI omgeving heeft gezorgd dat we nog meer vertrouwen in
onze IT-infrastructuur hebben gekregen.
Toekomst vast
De bestaande omgeving is vervangen door een
toekomst vaste oplossing. Deze oplossing biedt De
Boer Machines de komende jaren de benodigde
zekerheid voor uptime, schaalbaarheid en capaciteit. Bovendien is het operationeel beheer aanzienlijk vereenvoudigd. Hierdoor kan Peter meer
tijd besteden aan de ondersteuning van de
productieprocessen en innovatie binnen De Boer
Machines. Deltics biedt ondersteuning met 24x7
monitoring en 2de lijns beheer.
“De omgeving binnen de Boer is een vrij complexe
omgeving. De boer heeft jarenlange ervaring met
Deltics. Deltics behoeft geen introductie. En
Deltics is goed op de hoogte van de Boer Machines
en wat de behoefte is van de Boer Machines.
Mensen van Deltics draaien er niet om heen, aldus
Peter Nas. Er wordt goed geluisterd naar de ervaringen”.
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