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Henry Schein kiest voor gecertifieerde
cloudoplossing van Savaco

Bij een overname of acquisitie van een bedrijf komt ook voor de IT-dienst heel wat kijken. Applicaties
en gegevens moeten immers migreren naar een nieuwe IT-omgeving, liefst zonder downtime. De
Belgische vestigingen van Henry Schein Dental stonden 4 jaar geleden voor deze opdracht en besloten
een belangrijk deel van hun IT-omgeving onder te brengen op Savaco’s Atlas cloudplatform. Mathias
Vromman, IT Manager bij Henry Schein België, doet het verhaal.

Carve-out naar de cloud
Toen in 2014 enkele vestigingen van Arseus Lab werden overgenomen door Henry Schein, was het aan
de IT-dienst om ook de IT-infrastructuur te ‘verhuizen’ naar de IT-omgeving van deze multinational.
Mathias Vromman, die verantwoordelijk is voor IT in België en voor twee vestigingen in Nederland,
vertelt wat er precies diende te gebeuren. “In het kader van de overname door Henry Schein moest
een zogenaamde carve-out gebeuren van de data en applicaties van Arseus Lab naar de ITinfrastructuur van Henry Schein. Vanuit het management werd hierbij beslist om een belangrijk deel
van de IT-omgeving – het ERP-systeem – te migreren van het on-premise datacenter naar de cloud. De
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IT-omgeving werd dus opgesplitst in een aantal applicaties die migreerden naar het Henry Schein
datacenter, en een deel dat moest worden ondergebracht in de cloud.”

Geschikte cloudoplossing voor strenge regelgeving
Henry Schein is een beursgenoteerd bedrijf actief in de medische sector: het moet dus voldoen aan
heel wat strenge regels, ook op het vlak van IT. “Als Amerikaans beursgenoteerd bedrijf, moeten wij
bijvoorbeeld voldoen aan de SOx-wetgeving, die heel wat strikte procedures oplegt voor o.a. security
in al zijn facetten en change management”, verduidelijkt Mathias.
Bij het migreren van hun ERP-applicatie werd daarom op zoek gegaan naar een cloudplatform dat
voldeed aan strenge vereisten. “Zo moet een datacenter o.a. ISO-27001-gecertifieerd zijn”, aldus
Mathias. “Het Atlas datacenter van Savaco voldoet aan alle vereisten die de wetgeving ons oplegt.
Daarnaast gaven het professionalisme van de Savaco-medewerkers, hun hands-on aanpak, en hun
ervaring met het hosten van Oracle ERP-toepassingen, de doorslag om met hen in zee te gaan.”

“Het Atlas datacenter van Savaco voldoet aan alle vereisten die
de wetgeving ons oplegt. Daarnaast gaven het professionalisme
van de Savaco-medewerkers, hun hands-on aanpak, en hun
ervaring met het hosten van Oracle ERP-toepassingen, de
doorslag om met hen in zee te gaan.”
Mathias Vromman – Henry Schein

|Wie is Henry Schein?|
Henry Schein is een wereldwijde leverancier van
oplossingen voor healthcare professionals. Het bedrijf telt meer dan 22 000 medewerkers, is actief in
34 landen en heeft wereldwijd meer dan 1 miljoen klanten. Henry Schein is hiermee de grootste
toeleverancier in de dentale, medische en de diergeneeskundige sector. Het bedrijf heeft drie
vestigingen in België. In Beringen werken zo’n 130 medewerkers aan oplossingen voor dierenartsen,
de vestigingen in Vilvoorde en Waregem spitsen zich toe op tandartspraktijken en tandlabo’s en tellen
in totaal 125 medewerkers.
www.henryschein.com
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Gebruikerservaring verbeteren
Het ERP-systeem van Henry Schein Dental in België draait vandaag dus op het Atlas Managed
Infrastructure-as-a-Service platform van Savaco. Alle andere applicaties werden overgeheveld naar de
IT-infrastructuur van Henry Schein, met een datacenter in het Verenigd Koninkrijk. De IT-omgeving
werd dus opgesplitst, maar voor de gebruiker mag dit uiteraard niet zichtbaar zijn: zij willen alle
applicaties en gegevens naadloos naast elkaar kunnen gebruiken.
“Op dat vlak vormde dit project wel een zeker uitdaging”, vertelt Mathias. “Gebruikers werkten na de
migratie aanvankelijk in een Citrix desktopomgeving in ons datacenter in de UK, terwijl de ERPapplicatie gehost werd bij Savaco. Om de gebruiksvriendelijkheid en de uptime van de omgeving te
vergroten, besloten we na verloop van tijd om ook de Citrix-omgeving te migreren naar het
Atlasplatform. Sindsdien worden alle hosted applications netjes beschikbaar gesteld in de Henry Schein
desktopomgeving.”

Ervaring en expertise in complexe migraties
Bij Henry Schein wordt tevreden teruggekeken op het migratieproject, en ook over de samenwerking
met Savaco is men zeer positief. “Savaco heeft enkele specialisten in bepaalde technologieën, zoals
Citrix, in huis. Bij het uitwerken van complexe projecten als deze migratie, komt hun kennis goed van
pas”, aldus Mathias, “Die ervaring en expertise van Savaco lagen aan de basis van deze succesvolle
migratie. De geplande overstap is dan ook vlekkeloos verlopen.”

“De ervaring en expertise van Savaco lagen aan de basis van deze
succesvolle migratie. De geplande overstap is dan ook vlekkeloos
verlopen.”
Mathias Vromman – Henry Schein

|Wat is Savaco’s Atlas cloud?|
Savaco investeert en engageert zich als Cloud provider van infrastructuurdiensten, wat heet Managed
Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Savaco beschikt over twee datacenters in eigen beheer. Van daaruit
huurt u virtuele servers en storage in een flexibele pay-per-use abonnementsformule en hoeft u zich
over het infrastructuurbeheer geen zorgen te maken. Wij nemen uw applicaties, zoals de mythische
Atlas, op onze schouders. Uw voordelen: een flexibele, schaalbare IT-omgeving, beheersbare IT-kost
en maximale ontzorging.
www.savaco.com
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Ook in de toekomst is Henry Schein België van plan om beroep te doen op het advies en de expertise
van Savaco. De IT-dienst heeft immers continu heel wat uitdagingen aan te pakken. “Security is zo’n
uitdaging die op vandaag een hot topic blijft, net als mobiliteit en availability. Applicaties en systemen
worden geacht altijd en overal beschikbaar te zijn, en liefst ook op zo veel mogelijk platformen. Ook
de vereisten voor interactie tussen systemen onderling, liggen steeds hoger. Waar interfaces vroeger
vaak asynchroon verliepen, zien we nu een duidelijke evolutie naar real-time connecties.”
“Ook de steeds toenemende vraag naar extra data is zeer actueel, zowel op het vlak van opslag als wat
betreft bandbreedte op de MPLS-verbindingen”, gaat Mathias verder. “Zo doen we momenteel een
pilootproject met SD-WAN oplossingen waarmee we de bandbreedte van de verbindingen tussen onze
sites vervijfvoudigen door (standaard) internetverbindingen te bundelen, als alternatief voor MPLSlijnen. Ook hier zijn we samen met Savaco aan het bekijken hoe deze nieuwe technologie ons een
voordeel kan bieden.”

|Vragen?|
Indien u nog vragen heeft over dit specifieke project of indien u
meer informatie wenst over hoe Savaco kan helpen om uw ITdoelstellingen te realiseren, aarzel niet om vrijblijvend contact op
te nemen met Benoit Claus (benoit.claus@savaco.com; 056 26 03
71).
Meer info: www.savaco.com
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