
CASE STUDY //

“De gigantische datagroei 

haalde onze nieuwe  

technologie telkens weer in.”

Proact voorziet Holmatro van  
een sterk geoptimaliseerd  
centraal back-up platform  
voor wereldwijde vestigingen
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 ¢ Holmatro is wereldwijd marktleider in het leveren van hydraulische hulpmiddelen voor de industrie en rescue-

branche. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en China.

Holmatro bestaat uit twee business units; Rescue Equipment 

en Industrial Equipment. De hoofdkantoren van beide onder-

delen zijn gevestigd in het Brabantse Raamsdonkveer. Vanuit 

hier ontwikkelt en levert Holmatro hydraulische hulpmiddelen 

zoals vijzels om zware bouwconstructies te liften, bijvoorbeeld 

zeeschepen in een droogdok. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf 

hulpmiddelen voor rescue-doeleinden zoals hydraulische 

scharen om slachtoffers uit verongelukte auto’s te bevrijden. 

Verder draait de onderneming zijn hand niet om voor specia-

listische toepassingen van hydraulische producten zoals het 

liften van een dak van een voetbalstadion.  

“De verbinding tussen onze dataservers en back-upserver in 

de oude tape-omgeving was al jaren een uitdaging”, zegt Paul 

Storm van Leeuwen, Systems Administrator bij Holmatro.  

“Wij stellen elke dag alle data in onze Nederlandse vestigingen 

veilig door middel van een back-up naar een centrale server. 

Daardoor duurde de dagelijkse back-up 23 uur. We hielden 

dus maar een uurtje per dag over voor het systeembeheer. Als 

een medewerker een bestand kwijt was, kon ik het eigenlijk 

alleen maandagochtend na de week-endback-up direct terug-

zoeken en herstellen. In het verleden kampte Holmatro al met 

dezelfde issues als gevolg van de bottleneck tussen de data- 

en back-upservers. “We losten dit elke keer op de traditionele 

manier op. Bijvoorbeeld door snellere tape-technologie te 

gaan gebruiken of over te stappen naar disks of servers met 

meer rekenkracht. Maar dat was altijd een tijdelijke oplossing. 

De gigantische datagroei haalde onze nieuwe technologie 

telkens weer in. Daarom besloten we dat het tijd was om onze 

databack-up op een radicaal andere manier aan te pakken.”

“Door alleen data-verschillen te back-uppen en  

client based deduplicatie is de geback-upte data  

teruggebracht tot 0,5%.”

 

Paul Storm van Leeuwen
Systems Administrator Holmatro
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UITGELICHT //

Holmatro  
Branche
Industrie

Locatie
Raamsdonkveer

Belangrijkste uitdaging
Het realiseren van snelle, schaalbare back-up

oplossing die het capaciteitsprobleem in het netwerk 

van Holmatro voorgoed oplost en die Holmatro de 

mogelijkheid biedt eenvoudig buitenlandse vestigingen 

toe te voegen.

Oplossing
 ¡ Proact implementeerde EMC Avamar.

 

Bedrijfsvoordelen  
 ¡ Data (van buitenlandse vestigingen) kan snel en 

zonder impact op de performance centraal worden 

veiliggesteld of teruggezet.

 ¡ Remote vestigingen zonder of met beperkte   

ICT kunnen toch profiteren van (centrale)   

dataprotectie en recovery.

 ¡ Sterk vereenvoudigd beheer van back-up en recovery.

 ¡ Geback-upte data teruggebracht tot 0,5%.

Wensen 

Holmatro vroeg Proact om voor de back-up omgeving voor 

zijn (internationale) vestigingen een advies uit te werken.  

Hierbinnen zal in eerste instantie de focus liggen op vernieu-

wing van de Nederlandse vestigingen. Het nieuwe systeem 

moest in de eerste plaats de problemen in de netwerkinfra-

structuur voorgoed oplossen en het back-up window zoveel 

mogelijk terugbrengen. Op de tweede plaats moest de oplos-

sing schaalbaar zijn. Holmatro wil in de toekomst ook data 

van zijn buitenlandse vestigingen centraal back-uppen in het 

Nederlandse hoofdkantoor. Ten derde was beheergemak 

een duidelijke pre. 

Proact selecteerde op basis van gesprekken met Holmatro, 

het eisenpakket en analyse van het huidige back-upsysteem 

vier oplossingen van verschillende leveranciers. “Eén product 

sprong er duidelijk uit”, vertelt Erwin Binck, ICT Manager bij 

Holmatro. 

“Net als veel grote multinatio-

nals hebben wij verschillende 

internationale vestigingen die 

we willen aansluiten op een 

centrale back-up omgeving." 
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Postadres
Postbus 2393
3500 GJ  Utrecht

Bezoekadres
Ptolemaeuslaan 70
3528 BP  Utrecht

Telefoon 030 30 33 200
Fax 030 30 33 210
Support 030 30 33 222

E-mail info@proact.nl
Website www.proact.nl

Proact is Europa’s grootste storagecentrische datacenterinfrastructuur-integrator en cloud-enabler. Met meer dan zeshonderd medewerkers vanuit 
dertien landen is ons primaire doel om voor onze klanten kosten te verlagen, operationele risico’s te verkleinen en hen innovatie aan te dragen. 
Als specialist levert Proact niet alleen storage-, network- en computing-oplossingen, maar ook de bijbehorende support, consultancy, financing en 
beheer. Tevens is zij Europa’s grootste managed cloud-serviceprovider met meer dan 30 Petabyte aan beheerde data, ondergebracht in zowel eigen 
datacenters als die van klanten. Proact heeft oplossingen en diensten geleverd bij meer dan 3.500 klanten en is beursgenoteerd. www.proact.nl

“Deze EMC-oplossing was ons zelf al eerder opgevallen 

omdat hij niet op de conventionele manier te werk gaat en 

zo een langetermijnoplossing voor onze back-up issues 

biedt. Dat sprak ons meteen aan.” Waar traditionele back-

upsoftware data dedupliceert op de back-upserver, doet 

deze Proact-oplossing dat op de servers, werkstations en/of 

laptops zelf. 

Daarnaast back-upt de software alleen de gewijzigde 

bestanden. Deze twee features resulteren in veel 

geringere datahoeveelheid die dagelijks geback-upt 

wordt. Daardoor waren er geen problemen meer met 

de verbinding en kunnen we nu ook vestigingen in 

het buitenland succesvol veiligstellen.

Holmatro kan de data van buitenlandse vestigingen  

centraal veiligstellen op zijn Nederlandse server  


