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DE OPLOSSING
om de beschikbaarheid, herstelbaarheid en de veiligheid 
van data in een beheersbaar stramien onder te brengen is 
gekozen voor een metrocluster op basis van de netapp 
Fas3020 serie. als tertiaire uitwijk en ota is op een derde 
locatie een Fas270 geplaatst. 

op deze manier werd niet alleen voorzien in de snelle groei 
van data, maar werd er tevens voor gezorgd dat bij uitval 
de operatie geen hinder ondervindt. De adoptie van de 
Fas3020 serie heeft ook de mogelijkheden geboden om 
de beschikbaarheid op back-end niveau te vergroten en 
de afhankelijkheid van hardware te reduceren. Door de inzet 
van vmware vi3 zijn bedrijfs kritische processen, waaronder 
saP, mede met behulp van het krachtige Platespin 
gevirtualiseerd. res Wisdom heeft een belangrijke plaats 
ingenomen in het vereenvoudigen van uitrol en beheer van 
servers en werkplekken, terwijl een hP bladeconfiguratie 
op beide rekencentra de virtuele en fysieke processen 
faciliteert. op het gebied van externe toegang is gekozen 
voor de succesvolle combinatie van de citrix access 
gateway als ssl vPn met de strong user authenticatie 
van actividentity. Deze oplossingen geven Prodrive alle 
middelen in handen om op een veilige, beheer(s)bare en 
vooral klantvriendelijke manier externe toegang te 
bewerkstelligen. complementerend hieraan is de complete 
total secure oplossing van sonicWall. Deze prijsefficiënte 
appliance biedt een volledig gamma aan beveiligingsmoge-
lijkheden zodat zowel het binnenkomende als uitgaande 
verkeer wordt beveiligd tegen ongewenste activiteiten.  

Proactief beheer heeft een sterke vereenvoudiging 
doorgemaakt door de inzet van adrem netcrunch, 
een monitoring tool die een continue health check 
van de operationele omgeving uitvoert.

als achtervang voor de Prodrive organisatie is een 
complete invulling van de supportmatrix van cam it 
solutions doorgevoerd. Deze services verzekeren Prodrive 
ervan dat alle vraagstukken, calamiteiten en gewenste 
ondersteuningen correct, op tijd en professioneel worden 
opgevolgd.   

HET VOORDEEL
De onderdelen die uit het 4-lagen model van cam it 
solutions zijn geselecteerd en geïmplementeerd, hebben 
voor Prodrive de weg geëffend om met een gerust hart 
de groei van de organisatie te vertalen naar de ict-infra-
structuur. De opzet is zodanig, dat ook binnen een relatief 
kleine beheerorganisatie opschaling zonder problemen kan 
plaatsvinden, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen 
aan de interne gebruikersgroepen. bovendien zijn de 
volwassen afspraken met cam it solutions een prettige 
basis om op terug te kunnen vallen, zodat Prodrive zich 
kan blijven richten op het succes van de organisatie.    
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IN HET KORT

organisatie
Prodrive b.v.

branche
handel & industrie

aantal gebruiKers
circa 250

Functionele bouWstenen
-  sterke verbetering beschikbaarheid 

van data en processen;
- Faciliteren van snelle groei organisatie;
- reductie maintenance windows;
-  Faciliteren thuiswerken en onderhoud 

third parties.

technische bouWstenen
- netapp iP-san storage (metrocluster);
- commvault back-up solution;
- adic taperobot;
- vmware vi3;
- Platespin;
- citrix access gateway;
- citrix Ps 4;
- res Wisdom;
- actividentity;
- adrem netcrunch;
- sonicWall totalsecure. 

Financieel voorDeel
- afdekking bedrijfsrisico op calamiteiten;
-  verhoging productiviteit door optimale 

inzet ict;
-  stabilisering kosten ict- beheerders door 

optimalisatie beheeromgeving;
-  schaalbare oplossing ter voorkoming 

onnodige (des)investering.

“Omdat Prodrive een sterk groeiende 
organisatie is, hebben we een IT partner nodig 
die daarop anticipeert. Cam IT Solutions heeft 
vaak bewezen de juiste mensen en kennis te 
hebben om aan onze behoeften te voldoen. 
Ook de flexibiliteit van de organisatie is voor 
Prodrive erg belangrijk.” 

Door de keuze voor middelen boven mensen zijn we in 
staat flexibel te zijn naar de interne- en externe organisatie 
terwijl we op ict-gebied de gewenste voorspelbaarheid 
hebben kunnen bewerkstelligen”

DE OPDRaCHT
Prodrive b.v. levert hoogwaardige en competitieve 
oplossingen in elektronische ontwerpen, fabricage en 
value added services voor de oem en oDm markt. 
het succes van deze onderneming in de consumer, 
professional en industry markten wordt vertaald in een 
stabiele maar snelle groei van de organisatie. een dergelijke 
groei vraagt ook op ict-gebied om oplossingen die de 
snelheid kunnen bijhouden, of liever nog vooraf kunnen 
anticiperen op de ontwikkelingen en uitdagingen van deze 
op het science Park te son gevestigde organisatie. 

DE ZOEKTOCHT
Prodrive heeft ervoor gekozen om de groei op ict 
niveau primair te laten opvangen door de inzet van de 
juiste technieken en in mindere mate door meer mensen. 
Door deze visie is het van belang een partner te kiezen 
die niet alleen oog heeft voor de probleemstelling zelf, 
maar zich minstens zo goed kan inleven in de aard van 
de organisatie, een proactieve houding inneemt en altijd 
afspraken nakomt. Kortom een volwassen organisatie 
in afspraken, een jonge organisatie in creativiteit en 
enthousiasme. 

“Prodrive wil een beheer- en beheersbare ict-omgeving die in staat is in te 

spelen op de groeispurten van de organisatie, waarbij  flexibiliteit van zowel 

de oplossing als de ict partner als randvoorwaarde geldt” 

“ Prodrive had duidelijk de 
behoefte aan een kennis-
rijke en kundige partner 
die de dynamiek van de 
Prodrive organisatie kon 
vertalen naar een passend 
ict-landschap dat de 
snelheid van de organisatie 
kan bijbenen. eerlijkheid en 
openheid waren hierin de 
sleutelwoorden” 

“ in cam it solutions 
hebben we de partner 
gevonden die niet alleen 
snapt wat we willen, 
maar hier ook daad-
werkelijk op anticipeert.”

YOUR IT SOLUTIONS

83766 CAM Leaflet_Prodrive.indd   3-4 08-06-2010   10:04:26


