
Flexpod draagt 
bij tot de groei 
van Prayon

Toen de vorige IT-infrastructuur het einde van zijn levenscyclus naderde, 
besliste CIO Marc Senterre om het roer om te gooien. Om meer van 
betekenis te zijn voor de business, wilde hij overschakelen naar een 
servicemodus met een externe partij. Hij schreef tien dienstverleners aan om 
een voorstel in te dienen voor infrastructuurbeheer. 

“Ik heb veel tijd gestopt in die request for information”, zegt Marc Senterre. 
“Het was belangrijk om de specificaties voor de server- en opslagcapaciteit 
juist te zetten. Al onze toepassingen draaien erop, inclusief ons ERP-
systeem SAP dat ook bepaalde processen aanstuurt in onze fabriek. Heel het 
operationele beheer, stockcontrole, aansturing van logistiek en vrachtwagens: 
alles wordt in reële tijd geautomatiseerd via SAP.”

“Ondanks de benaming ‘mini’ hebben we nu zelfs meer 
serverkracht dan vroeger.””

- Marc Senterre, CIO Prayon
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• Verouderde IT-infrastructuur vervangen

• Overschakelen naar een dienstenovereenkomst 

• Onderhoudskosten verlagen
Uitdagingen
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Prayon verving zijn datacenter door 
een Flexpod met UCS Mini. Nu heeft 
het schaalbare capaciteit, snellere 
toepassingen en minder kosten.

Infrastructuur op de juiste maat
Daarmee schetst de CIO het belang van de infrastructuur, maar ditmaal 
wilde hij vooral op zijn maat inkopen. “Onze vorige systemen waren 
overgedimensioneerd, en dat betaal je allemaal mee. De operatie moest dus 
vooral ook de onderhoudskosten drukken.”

Prayon zat snel op dezelfde golflengte met Axians, de IT-poot van de VINCI-
groep. Zij hadden een infrastructuurmodel met Cisco-materiaal uitgetekend. 
Volgens Senterre was hun offerte technisch erg gedetailleerd en konden 
de andere aanbieders niet dezelfde referenties voorleggen. De keuze voor 
Cisco was daarmee snel gemaakt. “Als je kiest voor Cisco, kies je ook voor 
kwaliteit.”

Flexpod Datacenter op twee locaties
Axians installeerde uiteindelijk twee Flexpod Datacenters, een alles-in-één-
datacenterbehuizing met een Cisco Nexus-switch, opslagtechnologie van 
NetApp en UCS Mini. UCS Mini is op zijn beurt een combinatie van UCS-
bladeservers, de convergentietechnologie Fabric Interconnect in het chassis 
die zorgt voor minder bekabeling en UCS manager voor het serverbeheer. 
Een van de Flexpods staat bij Prayon, de tweede staat op een externe 
locatie. Tussen beide is er nu een actieve verbinding, zodat Prayon bij een 
mogelijk incident geen uitval kent. 

Naast de installatie zelf zorgt Axians vanop afstand voor het systeembeheer, 
de virtualisatie en de configuraties. Marc Senterre kon zijn IT-team 
heroriënteren en aanvullen om nieuwe applicaties te ontwikkelen voor de 
business. 

Meer flexibiliteit om nieuwe toepassingen te lanceren
“De configuratie van virtuele machines aanpassen, gaat nu erg vlot. Die 
flexibiliteit is een groot voordeel. We lanceren vaak nieuwe toepassingen 
of experimenteren met nieuwe zaken zoals big data. Zo’n fabrieksmachine 
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• Business continuity dankzij Flexpod Datacenters 

• UCS Mini vereenvoudigt beheer

• Overschakeling naar servicemodus voor beheer

Oplossingen



genereert een karrevracht aan data. Als we onze productiegegevens 
consolideren om er vervolgens extra informatie uit te halen, kunnen we 
bepaalde processen optimaliseren en bijvoorbeeld starten met predictive 
intelligence voor het onderhoud van onze machines.”

Machine learning vraagt veel capaciteit van de processor, maar daar springt 
de UCS Mini vlot mee om. “Ondanks de benaming ‘mini’ hebben we zelfs 
meer serverkracht dan vroeger. Het laat ons toe om ook onze Amerikaanse 
vestiging op het datacenter te zetten. Zij draaien een andere ‘instance’ van 
SAP, op een andere virtuele machine.”

SAP hapert niet meer
De transitie naar de nieuwe systemen duurde in totaal zo’n zes maanden. 
Axians migreerde stap voor stap en toepassing per toepassing, met SAP 
als laatste en belangrijkste horde. Daarvoor schakelde het ook de hulp in 
van Exertum. “Desondanks hebben we een maand vroeger dan voorzien 
kunnen afronden. Onze algemene directie is tevreden en bovendien ook 
gerustgesteld met de gespiegelde opstelling”, aldus Marc Senterre.
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Routing & Switching
• Cisco Unified Computing Systems Mini 

(UCS)

• Cisco UCS B  (Blades)

• Cisco UCS Fabric Interconnect

• Cisco UCS Manager

• Cisco UCS-Director (Automation) 

• Meer flexibiliteit om te innoveren

• Een globaal datacenter, ook voor Amerikaanse 
vestiging

Resultaten


