De gelijkenis tussen bouw en IT?
Als de materialen en technieken
niet op elkaar afgestemd zijn,
zakt alles in elkaar
Vanhulle Group kiest voor Trustteam
als IT-partner en weet goed waarom!
Pascal Vanhulle, zaakvoerder van Vanhulle Group

Al jaar en dag is Vanhulle Group een vaste waarde in de bouwsector. Zowel professionelen als
particulieren kunnen er terecht voor alle bouwmaterialen onder één dak: tegels, ruwbouw,
dakbedekking, werfgereedschappen en gipsen. Voor hun IT kiezen ze voor een partij die hen ook
dat one-stop-shop-principe kan aanbieden: Trustteam.
“Eind 2017 verhuizen wij naar onze nieuwe
gebouwen. Hét ideale moment om ook even
stil te staan bij de kwaliteit van onze ITinfrastructuur”, zegt Pascal Barbier,
verantwoordelijke voor IT bij Vanhulle Group.
“IT verandert razendsnel, dus als bedrijf moet
je regelmatig eens stilstaan bij de vraag of de
huidige infrastructuur nog voldoet aan de
verwachtingen. Anno 2017 zijn zekerheid en
veiligheid kernwoorden in onze manier van
werken. Hetzelfde verwachten we van onze IT.
Daarom hebben we gekozen voor een volledig
nieuwe – en redundante! – server- en
storageinfrastructuur. Ook snelheid is een
belangrijk punt en daar speelt de software van
DataCore perfect op in:

de opslaggrootte van onze bestanden wordt
fel verkleind en tegelijk worden alle data tot 10
keer sneller toegankelijk. Trustteam voorzag
onze infrastructuur ook van full SSD’s om tot
een uiterst performant systeem te komen.
Naar security toe worden alle firewalls
voorzien van een ontdubbelde WAN (Proximus
+ Telenet). Tot slot zorgt Trustteam ook voor
Wi-Fi in onze nieuwe gebouwen en een
upgrade naar de nieuwste omgeving van
Windows, Citrix en VMware. Het resultaat van
alle aanpassingen: een veilige en performante
omgeving. Want het laatste dat we zouden
willen, is dat onze systemen een tijdje
platliggen. No IT = no business!” .
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