,,NC sprong er
uit door de technisch geboden
oplossing”

Quintin van Dalsen
en Bill Boon
systeembeheerders
Vezet uit Warmenhuizen

Gebruiksklare oplossing
voor Vezet
resultaten:
beheersbaar en
schaalbaar
behoud bestaande
hardware

De vraag naar hoogwaardige en gebruiksklare groenten en fruit heeft een enorme
vlucht genomen. Vezet uit Warmenhuizen levert jaarlijks 150 miljoen eenheden
gesneden porties aan retailers en fondservicebedrijven in binnen- en buitenland.
Daarmee is het bedrijf marktleider. De groei van de organisatie en verdere automatisering van de productie, maakte uitbreiding, aanpassing en betere beveiliging van
het netwerk noodzakelijk. NC-systems bv kwam met een gebruiksklare oplossing.

veiliger
binnen beperkt tijdvenster gerealiseerd

Netwerkontwerp vernieuwd
Vezet begon in 1914 met de verwerking van
zuurkool. Inmiddels verwerken en snijden
550 medewerkers zo’n 250 verschillende
producten. Quintin van Dalsen, systeembeheerder bij het Warmenhuizer bedrijf: ,,Vezet
wil de beste en meest vooruitstrevende
aanbieder zijn van gebruiksklare groente en
fruit. Dat is onze missie. Om dat te bereiken,
werken we met gemotiveerde mensen en
een variëteit aan geautomatiseerde productielijnen. Door verdere automatisering van de
productie en de groei van het aantal kantoormedewerkers, is het noodzakelijk het netwerk aan te passen en beter te beveiligen.”
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Het netwerk van Vezet moest beter beheersbaar, veiliger en uitgebreider. Collega-systeembeheerder Bill Boon: ,,De switches binnen
ons netwerk voldoen prima en kunnen
nog jaren mee. Ook de hardware is goed.
Wel moet het allemaal beter beheersbaar
worden. Door groei zijn binnen ons bedrijf
verschillende interne netwerken ontstaan.
Om storingen te voorkomen en een betere
beveiliging te garanderen, moesten we die
netwerken isoleren. Daarnaast wilden we op
een veilige manier uitbreiden met meerdere
werkstations.”

Techniek & toewijding
Uit verschillende aanbieders koos Vezet voor
de technische oplossing en onderscheidende
aanpak van NC-systems. Van Dalsen: ,,NC
sprong er uit door de technisch geboden
oplossing. Zo stelden ze voor zogenoemde

NC-systems bv

Juniper Switches toe te voegen aan het
bestaande systeem. Voor ons tot op dat
moment onbekende switches, die beheersmatig echt ideaal zijn. Deze switches komen
bovendien uitstekend tot hun recht in onze
huidige situatie: we kunnen gewoon blijven werken met de bestaande hardware.
Ook behouden we de nog prima werkende
switches. Dit is natuurlijk prijstechnisch zeer
gunstig.” Collega Boon vult aan: ,,Productinnovatie, kwaliteitsverbetering en meedenken
met de klant zijn belangrijke uitgangspunten
voor onze bedrijfsvoering. Daarin gaan we
ver. Eenzelfde, toegewijde aanpak zien we bij
NC-systems.”
In heel kort tijd is de klus bij Vezet geklaard.
,,De werkzaamheden moesten in beperkte
tijd, op een zaterdagavond plaatsvinden. Dat
was absoluut onze voorwaarde. Zondagochtend om zes uur staat er weer 300 man klaar
om aan het werk te gaan. Het is NC-systems
gelukt om alles op tijd te laten draaien. De
werkzaamheden zijn zeer ingrijpend geweest
en verdeeld over twee zaterdagavonden.
Groot voordeel is dat NC snel schakelt, de
lijnen kort zijn en dicht bij Vezet is gevestigd.
De communicatie is goed. Jan Nieuwenhuizen en zijn collega Martin van der Eng zijn
technisch zeer kundig en is ondanks de hoge
druk heel rustig gebleven”, vertelt Van Dalsen.

Zelfstandig beheer
Vezet werkt nu enige tijd met het aangepaste
netwerk. ,,Het systeem draait alsof er niets
is veranderd, dus naar wens!”, lacht Boon.
,,Met als grote verschil dat het nu wel beter
beheersbaar is. Dat komt door toevoeging
van de Juniper Switches. Daarmee waren wij
niet bekend. We zijn blij dat NC ons die heeft
aanbevolen. We krijgen nu beheersinstructies, zodat we zelfstandig met de apparatuur
kunnen omgaan. En dat is natuurlijk ook een
groot pluspunt.”

