Meten, meten en nog eens meten,
dat is ons vak
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Jos Baggerman:

“Back-up datacentrum garandeert
onze klanten maximale veiligheid voor
hun data!”

Andreas de Vries

Harm van der veen

G

aat het om stroom en spanning en heeft u daaromtrent
advies nodig: HAVÉ-DIGITAP BV uit Molenaarsgraaf heeft er
sinds 1978 naam mee gemaakt. Harm van der Veen, werkzaam
bij het bedrijf sinds 1985, nam het bedrijf in 1991 over.
Harm roert in zijn koffie en kijkt uit over de weiden rond zijn
kantoor. “Meten, meten en nog eens meten, dat is ons vak. En in
bescheidenheid: met al onze kennis en ervaring
durf ik te stellen dat we tot de beste meethuizen
van ons land behoren. Vandaar ook dat onze
klanten door het gehele land zitten. Vervolgens
bieden we de juiste apparatuur erbij aan, tegen
scherpe prijzen. Fluke handheldapparatuur, maar
ook thermografische camera’s, procescalibratoren, oscilloscopen
en trillingsanalyzers. Termen die de vakmensen bekend zullen
voor komen.

Daarnaast vergeten we de particulier niet. Ook zij komen wel eens
binnen om advies te vragen of een multimeter aan te schaffen.”
Inmiddels is Andreas de Vries, de ICT-er binnen HAVÉ-DIGITAP
aangeschoven. Hij zegt: “Naast de zaken die we zelf doen, werken
we al een tijd samen met CAB holland. Ze geven ons advies
en zorgen ook waar nodig voor installatie. Zo is onlangs onze
Exchange mailserver vernieuwd, hebben we
een nieuw Enterprise resource planning (ERP)systeem geïmplementeerd en ervoor gezorgd dat
onze buitendienstmedewerkers vanaf hun laptop
realtime online in ons systeem kunnen kijken.”
Harm en Andreas zijn gelijk in hun oordeel over
CAB holland. Een betrouwbare club, waar men zich aan afspraken
houdt en waar de medewerkers absoluut vooroplopen wat betreft
kennis van hun vakgebied. Het zij gezegd.

‘Een betrouwbare
club waar men
zich aan afspraken
houdt’

Hart voor uw ICT

Z

eker is Jos Baggerman, directeur van CAB holland trots op zijn
nieuwe bedrijfspand. “Een prima ligging, met aan de ene kant
de A15 en aan de andere zijde de Evenementenhal.”
Maar zeker zo trots is Jos op wat er ín zijn pand te vinden is.
“Dan licht ik daar even ons back-up datacentrum uit. Klanten
kunnen hun data daar te allen tijde veilig ‘opbergen’. Gebeurt er iets
bij hen, brand bijvoorbeeld, dan hebben wij dus al hun data direct
beschikbaar.”

Enorme generatoren laten zien dat CAB holland zelf niet zonder
stroom kan komen te zitten. “Een must, uiteraard, “aldus Jos.
“Ook zijn de gegevens van iedere klant maximaal beveiligd. Alleen
de klant heeft toegang tot zijn eigen data.”
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Tot slot zegt Jos: “Alles draait alweer op volle toeren. In dit pand
hebben we in elk geval weer volop ruimte om te groeien!”
Jos Baggerman

Boon: up-to-date met hun ICT

Miranda van der Laan
René van Vossen, ICT-manager:

“De derde grote klus
met CAB holland”
L

euk om te zien: aan de muur van het pand van Boon
Sliedrecht b.v. hangt een foto uit 1890. Het brengt de
geschiedenis van het familiebedrijf
treffend in beeld. Inmiddels zijn we
120 jaar verder. Boon Beheer is nu
een groothandel in levensmiddelen,
die nog altijd als zelfstandig
familiebedrijf opereert op de
Nederlandse levensmiddelenmarkt. Het bedrijf is aangesloten
bij de inkoopvereniging Superunie. Superunie is inmiddels
de grootste inkoopvereniging van Nederland. De bekende
supermarkten van MCD (Marinus en Cornelis Discount) vormen
een onderdeel van Boon Beheer.

bestond. Lachend: “Het is nu al niet meer voor te stellen, hoe
primitief het toen eigenlijk allemaal ging.” In 1999 komt Koert
de Groot de afdeling ICT versterken.
Hij had al vakantiewerk gedaan bij
Boon Sliedrecht, ging zijn vereiste
papieren halen en mag zich nu ook
systeembeheerder noemen. Koert: “We
hebben nu een ICT-afdeling, bestaande
uit vier personen. Het werk bevalt me uitstekend, de sfeer hier is
prima. Daarnaast begrijpt men hoe belangrijk een vlot lopende ICTstroom in een bedrijf als dat van ons is.”

‘Daarnaast begrijpt men hoe
belangrijk een vlot lopende
ICT-stroom in een bedrijf
als dat van ons is’

Virtualisatie is een verzamelnaam voor IT-functies die worden geleverd
zonder dat ze fysiek aanwezig zijn. Een abstracte laag software koppelt de
fysieke hardware los van het besturingssysteem, van de applicaties of van
de server. Hierdoor is de IT-omgeving eenvoudiger te centraliseren en te
beheren. Resources zijn flexibeler in te zetten, het is gemakkelijker om het
aantal desktops, servers en applicaties uit te breiden of te verminderen,
al dan niet tijdelijk. De capaciteit van de hardware wordt beter benut en
er is dus minder hardware nodig, zodat wordt bespaard op rackspace en
elektriciteit. CAB holland kan u er alles over vertellen!

Recentelijk kwam bij de beide systeembeheerders het fenomeen
virtualisatie steeds duidelijker in beeld. Martin: “We zijn ons daarin
gaan verdiepen. Met name de vraag of dit onze organisatie ten goede
zou komen stond centraal. Uiteindelijk hebben we voor virtualisatie
gekozen en daarbij de hulp van CAB holland ingeroepen. Het was een
forse operatie om de oude ICT-omgeving te migreren naar het nieuwe
platform. Al met al zijn we er zo’n vier weken mee bezig geweest.”

Systeembeheerder Martin Kornet werkt al vanaf 1988 bij Boon
Sliedrecht. “Het bedrijf is overigens begonnen in Kinderdijk, toen
verhuisd naar Alblasserdam en zit sinds 1978 hier. Zelf heb ik
een achtergrond in de levensmiddelensector, dus dat kwam goed
uit. Bij aanvang van mijn werkzaamheden stond de ICT nog in de
kinderschoenen. Toch had het al mijn belangstelling en zo ben ik in
dit vak gerold.”
Martin herinnert zich het enkele mainframe en de paar computers,
eind jaren tachtig van de vorige eeuw. De latere ‘verbeteringen’,
zoals het installeren van het officepakket, waar 24 diskettes voor
nodig waren… en dat voor de 12 pc’s, waaruit het eerste netwerk

Virtualisatie, wat is dat?

Martin Kornet en Koert de Groot

Voor beide systeembeheerders staat het zo vast als een huis: CAB
holland is een partner waar nog lang mee kan worden samengewerkt.
Martin: “Het zijn geen bla-bla jongens, net zo min als wij dat
zijn. Dus dat klikt. En ze weten waarover ze het hebben. Met de
ingewikkeldheid van ICT is dat waar we gebruik van maken. Tot
tevredenheid.”

G

12,5 jaar bij
CAB holland
Z

e verzorgt de contract-administratie en is cursus
coördinator, Miranda van der Laan (37). Onlangs is het feit
gevierd dat ze inmiddels twaalf en een half jaar werkzaam is
bij CAB holland.

ezeten in de vestiging van Handelsonderneming Holtgrefe te
Waalwijk, legt René uit, waarmee hij zich bezighoudt. “Onder
de holding Polvo vallen 28 vestigingen van ijzerwarenvakhandels,
waarmee we ons hebben gepositioneerd als specialisten in de
bouwmaterialen. Daarmee bedienen we een doelgroep die voornamelijk bestaat uit professionele bouwers. Overigens, ook de
particulier stapt bij ons binnen.”

“Een teken dat het me hier goed bevalt,”stelt Miranda. Als redenen
voor het plezier in haar werk bij deze baas somt ze een drietal zaken
op. “Je kunt hier nieuwe zaken naar je toetrekken om ze aan te
pakken en uit te werken. De sfeer onderling is open en ontspannen.
En als derde reden geldt dat we als CAB holland flink aan de weg
timmeren en het is een goed gevoel om daaraan iets te kunnen
bijdragen.”

Inmiddels bestaat de ICT-afdeling uit vier personen.
“We verzorgen de helpdesk, waar alle vragen binnenkomen, het applicatiebeheer en het systeembeheer,”gaat René verder. “Vanaf half april 2010 gaan
we dat allemaal vanuit één netwerk organiseren. Een centralisatie dus, die
uiteraard een forse klus betekent. De eigen serverparken van de vestigingen
worden immers samengevoegd.” Van meet af aan is CAB holland bij dit inmiddels derde - grote ICT-project van Polvo betrokken.

Voor Miranda geldt: op naar de vijf en twintig jaar bij CAB holland!

René: “ Mijn voorganger werkte al met CAB holland. De advisering is
belangrijk: ze hebben actuele kennis in huis. Maar ook bij de praktische
uitvoering zijn ze ons van dienst. Alles gaat in uitstekend overleg tussen
een projectleider bij ons en bij hen. Dat is heel belangrijk: binnen een
automatiseringsproject precies weten wat er van elkaar wordt verwacht.”

Polvo BV uit Roosendaal is de holding van een 5-tal gerenommeerde
ijzerwarenvakhandels met 28 vestigingen door heel Nederland. Ook
valt een 3-tal voor de bouwkolom dienstverlenende bedrijven onder
deze holding met o.a. een projectorganisatie, een ventilatiespecialist
en een webshop.Vanuit Polvo worden een aantal zaken centraal per
regio geregeld. Het betreft administratie, ICT, logistiek en inkoop.

