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Netwerk Stouthart & Hilber
Notarissen kan weer jaren mee
resultaten:
korte installatietijd
korte downtijd
eenvoudiger
onderhoud

Verouderde of vollopende servers bedreigen de continuïteit op de werkvloer.
Bij Stouthart & Hilber Notarissen uit Schagen en Den Helder is het netwerk weer
klaar voor intensief gebruik. ,,Om onze 12 medewerkers prettig te laten werken,
moest er iets gebeuren aan ons trager wordende netwerk. NC-systems heeft
ons geadviseerd en ervoor gezorgd dat het nieuwe systeem na een zogenoemde
virtualisatie nu naar volle tevredenheid draait”, vertelt notaris Patrick Stouthart.

Virtualisatie
De deskundigheid, de nabijheid en de proactieve werkwijze van NC-Systems waren
in 1995 doorslaggevend voor Stouthart
& Hilber om te kiezen voor de computeren softwarespecialist uit Dirkshorn. ,,Die
voordelen benutten we nog steeds. Het
prettige van NC-Systems is dat ze er zijn
als we ze nodig hebben. Even bellen en ze
reageren, zo werkt dat bij NC-Systems. Bij
sommige ICT bedrijven is dat wel anders.
Dan word je verplicht je vraag per e-mail
of via de website te stellen en kan het
wel een paar weken duren voordat het
antwoord komt. Nee, dan NC: als er wat is,
komen ze direct.’’

Uitbreiden of vernieuwen

,,We hebben
meer ruimte
voor data en
kunnen sneller
werken”
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Het middelgrote notariskantoor werkte
met een verouderde, overvolle en dus trage server. ,,Wij bieden een zeer uitgebreid
pakket notariële diensten in onroerend
goed, ondernemingsrecht en familierecht.
Dat brengt met zich mee dat we veel
documenten gebruiken, die allemaal
worden opgeslagen op de server. Daardoor werd het systeem steeds trager. Om
nog prettig te kunnen werken, moest er
iets gebeuren. We hebben één medewerker in huis, die ons systeembeheer doet en
het aanspreekpunt is voor NC-Systems. De
keuze was uitbreiden of een nieuwe server
aanschaffen. NC heeft ons geadviseerd een
nieuwe aan te schaffen.’’ Is de server niet
te oud, dan kun je nog wel uitbreiden, legt
Eric Verhaeg van NC-Systems uit.

NC-systems bv

,,Is hij ouder dan drie jaar, dan is dat vaak
de investering niet waard. De levensduur
van een server is drie tot vijf jaar. Hoe ouder de server, hoe groter de kans op uitval
van hardware.’’

Blijven draaien
Bij Stouthart & Hilber Notarissen zijn twee
oude servers na een ‘virtualisatie’ vervangen door één nieuwe. Eric Verhaeg: ,,Het
voordeel van virtualisatie is dat je een
kopie maakt van het draaiende systeem. Je
hoeft dus niet alles opnieuw te installeren.
Dat bespaart uren en verkort de ‘downtijd’.
Bovendien hoeven we maar één machine
te onderhouden. We hebben eerst verschillende machines getest en die met de beste
prijs/kwaliteitverhouding gekozen. De server heeft meerdere schijven en voedingen.
Zo waarborgen we de continuïteit. Gaat er
één kapot, dan kunnen de medewerkers
gewoon verder werken. Ook is de server
voorzien van een noodstroomvoorziening,
genaamd UPS. Die zorgt ervoor dat alles
bij stroomuitval netjes wordt afgesloten.
Zo voorkom je dataverlies en storingen.’’

Vol vertrouwen
De medewerkers van het notariskantoor
hebben na tussenkomst van NC-Systems
geen last meer van een vollopende of
trage server. Stouthart: ,,We hebben meer
ruimte voor data en kunnen nog sneller
werken. We hebben alles volledig uitbesteed aan NC-Systems. Zij doen ook op
afstand periodiek controle van onze server,
waardoor we eventuele problemen vóór
zijn. We laten dit vol vertrouwen over aan
NC.’’

