“De toekomstgerichtheid van
Unica ICT Solutions
past uitstekend bij
ons bedrijf”

Drake & Farrell
permanent
beschikbaar dankzij
robuust datacenter

Drake & Farrell is een dienstverlener voor supply chain diensten,
gevestigd in Bleiswijk. In haar warehouse van 10.000 m2 wordt
dagelijks invulling gegeven aan klantspecifieke processen
op het gebied van value added logistics en product lifecycle
solutions. De kern van de activiteiten bestaat uit het bedenken,
bouwen en uitvoeren van custom-made supply chain diensten
waarbij de focus ligt op het creëren van waarde voor de
opdrachtgevers van Drake & Farrell. Samen met deze nationale
en internationale opdrachtgevers worden uiteenlopende,
vernieuwende oplossingen geïmplementeerd.

Drake & Farrell maakt, na advies van
Unica ICT Solutions, gebruik van Hosted
IT uit het cloud portfolio. Hierbij worden
alle ICT-voorzieningen aangeboden via
het datacenter van Unica ICT Solutions.
Ook is Drake & Farrell verzekerd van
24x7 ondersteuning om de ICT-omgeving
continu beschikbaar te houden. Het
beheer op de ICT-omgeving vindt plaats
conform een professionele SLA en DAP,
die periodiek worden afgestemd op de
actuele wensen van Drake & Farrell.

Drake & Farrell en ICT
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“De diversiteit van het
volledige dienstenportfolio sprak ons aan,
want daaruit spreekt een
heldere ICT-visie die
voor ons van groot
belang is.”
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Toekomstgerichtheid

Snelle migratie

Pubertijd van de samenwerking

Binnen een razendsnel tijdsbestek van zes weken
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ICT Solutions ons daarbij kan helpen”, besluit Van Dam.

Solutions een bewogen jaar achter de rug hebben”,
lacht van Dam.

Bovendien is de borging van informatie nu een stuk
sterker dan in de oude situatie. “Onze oude ICT-

Pas na de migratie kwam Henk Bouwman in aanraking

situatie was nauwelijks beschreven, dus bij de migratie

met Unica ICT Solutions. De ICT-manager van Drake

kwamen we soms workarounds tegen die nergens
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gedocumenteerd waren. Met Unica ICT Solutions
hebben we nu een professionaliseringsslag gemaakt
waarmee alle incidenten en oplossingen wel goed
gedocumenteerd zijn. Dit gebeurt onder andere

“We hebben
nu een
robuuste
omgeving”

middels een SLA. We hebben nu een robuuste
omgeving”, vertelt Bouwman. “De urgentie van
een incident moet natuurlijk duidelijk zijn. Dat is
op een professionele manier vastgelegd in een
SLA, dat voorschrijft binnen welk tijdsbestek een
probleem opgelost moet worden.”
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