Klant referentie

Flakkee Verhuizers
” De omgekeerde wereld?!
De verhuizing van Flakkee Verhuizers…”

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om te ‘verhuizen’ naar de Cloud.
Zo ook Flakkee Verhuizers uit Middelharnis. Een bedrijf wat al meer
dan 80-jaar bestaat en zoals de naam het al zegt, actief is in
verhuizingen in de breedste zin van het woord. Zowel particulier als
zakelijk zijn zij door de jaren heen een gevestigde naam op het
eiland Goeree-Overflakkee en ook ver daar buiten!
“In al die jaren dat we bestaan heeft nog nooit iemand ons verhuist,
dat doen we meestal zelf. Maar op het gebied van ICT geven we graag
de touwtjes uit handen aan een partij waar wij alle vertrouwen in
hebben, aldus Martin Hobbel, Directeur van Flakkee Verhuizers. Onze
klanten komen ook bij ons terecht, omdat ze kiezen voor onze service
en weten dat ze op ons aan kunnen als het gaat om een verhuizing. Zo
hebben wij ook onze ICT-leverancier geselecteerd.”

Na enkele jaren waren we toe aan het vernieuwen van onze
serveromgeving en hebben we ons door COAS Business Systems laten
adviseren wat voor ons de beste keuze zou kunnen zijn. Uiteindelijk
hebben we besloten om ‘te verhuizen’ naar de Cloud. “Voor mij als
nuchtere eiland-bewoner blijf ik liever met m’n beide benen op de
grond staan, maar voor onze ICT is dit een mooie oplossing. Op deze
wijze kunnen we mooi besparen op apparatuur, bekabeling en
ruimte. We betalen in de Cloud ook alleen voor wat we daadwerkelijk
gebruiken, dit betekent dus géén extra kosten voor onbenutte
ruimte. Deze kosten groeien pas naarmate onze gebruikers of
benodigde opslagcapaciteit groeit. Zie het als verhuizen, ik ga mijn
klanten toch ook géén grote verhuiswagen berekenen als de spullen
makkelijk in een kleine kunnen?!”

“Alles draait naar wens, COAS heeft goed werk geleverd!”
— Martin Hobbel, Financieel Directeur Flakkee Verhuizers
Een bijkomend voordeel is dat de andere vestigingen van Flakkee
Verhuizers en de nieuwe medewerkers ook eenvoudig aangesloten
kunnen worden op dezelfde systemen. Er zijn dus meerdere voordelen
te behalen. Waarbij de energiebesparing nog niet eens is
meegenomen.

Met de tijd mee…
Na meer dan 80 jaar actief te
zijn, zetten we dus een flinke

stap als het gaat om de
modernisering van onze ICTomgeving. “Het moest er een

keer van komen. Net zoals we
gelukkig geen touw en katrol
meer gebruiken om zware spullen
omhoog te hijsen, was het ook de
tijd om de energie ‘slurpende’
serverpark naast mijn bureau weg
te halen, aldus Martin. En door
gebruik te maken van deze
oplossing zijn we zowel flexibel
als klaar voor de toekomst.”
“Naast het verhuizen naar de
Cloud is ook gelijk Windows
Server 2012 geïnstalleerd en is
Flakkee Verhuizers overgegaan op
Office 365 in combinatie met
Office 2013. En om het plaatje
helemaal af te maken is de
overstap gemaakt naar Mac OS als
besturingssysteem, met natuurlijk
bijbehorende iMac’s. Zo kunnen
ze weer jaren vooruit,” zegt
Maryn van ’t Wout, van COAS
Business Systems.

Onze oplossing...
“Na een goed gesprek te hebben
gehad met Martin, duurde het
niet lang voordat we over zijn
gegaan tot actie,” aldus Janco
Tanis, Directeur van COAS
Business Systems. De oplossing
die wij via onze partner CLOUD
VPS aangeboden hebben, geeft

Flakkee Verhuizers de
mogelijkheid om overal waar ze
maar willen de beschikking te
hebben over haar data. Door een
nieuwe Firewall te installeren en
de VPN-verbinding tussen de
vestigingen opnieuw op te
bouwen, is het mogelijk om op
een eenvoudige en veilige manier
data over de diverse locaties te
kunnen distribueren.
Nadat de veiligheid van de data
gewaarborgd was, zijn we aan de
slag gegaan met het voor
installeren van de hard- en
software. De nieuwe Cloud
omgeving is naast de bestaande
omgeving opgebouwd zonder
verstoring van de dagelijkse
operatie van Flakkee Verhuizers.
Op deze manier konden we in
korte tijd de volledige migratie
uitvoeren, waardoor de ‘downtime’ erg kort was.
Het migreren naar de Cloud is
uiteindelijk volgens plan verlopen
zonder noemenswaardige
problemen, waarbij de korte
lijnen uiteindelijk ervoor zorgden
dat er snel geschakeld kon
worden. Na de installatie kregen
we dan ook dit bericht terug van
Martin: “Alles draait naar wens.
Maryn heeft goed werk geleverd!

Ook het snel bereikbaar zijn en
het werken met één vaste
persoon is zeer plezierig!”
Uiteindelijk zijn de gebruikers
‘wegwijs’ gemaakt op hun nieuwe

Apples en zijn de persoonlijke
Office- en emailinstellingen
aangepast, zodat iedereen gelijk
op zijn of haar nieuwe systeem
aan de slag kon.

”… ook als COAS het verzorgt, heeft u een hele zorg minder.!”
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