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Roger & Roger gaat voor hoge graad van
automatisatie met behulp van HPE SimpliVity

Bij voedingsgroep Roger & Roger wordt al jaren sterk ingezet op operationele optimalisaties. Zowel in
de productielijnen als in de logistieke keten worden meer en meer automatisaties doorgevoerd om de
efficiëntie te vergroten. Om dit mogelijk te maken, moet het bedrijf kunnen vertrouwen op een
performant IT-fundament. Savaco staat Roger & Roger hiervoor met raad en daad bij.

Automatisch magazijn vereist krachtig IT-platform
Niet alleen in de hoofdsite van Roger & Roger in Moeskroen, waar chips worden geproduceerd, maar
ook in de zusterbedrijven binnen de groep ligt de focus op operationele efficiëntie. Zo werd recent een
gloednieuw diepvriesmagazijn gebouwd om de logistieke processen te automatiseren in de zustersite
Begro in Ardooie, waar diepvriesgroenten worden geproduceerd.
“Om competitief te blijven in onze markt, moet je inzetten op hoge automatisatie”, vertelt Koen Van
Ceulebroeck, IT Manager bij Roger & Roger. “Vroeger kwamen alle verpakkingen met diepgevroren
groenten in onze Begro-fabriek in een magazijn terecht waar heftruckchauffeurs ze via scanning een
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plaats gaven. Met de installatie van het nieuwe magazijn is dat verleden tijd: alle pallets worden nu
automatisch weggezet, aangestuurd door een warehouse management systeem.”
Zo’n hoge graad van automatisering vereist natuurlijk ook een
krachtig IT-platform van waaruit de processen kunnen
aangestuurd worden. Dus ging Roger & Roger op zoek naar
een geschikte oplossing voor het warehouse management
systeem in de Begro-site. Het bedrijf had hierbij twee
belangrijke vereisten. “Om de software waarop ons magazijn
werkt, te laten draaien, hadden we nood aan een
storageoplossing die hoog scoort op het vlak van
performantie”, legt Koen uit. “Tegelijk moest de oplossing
eenvoudig zijn in beheer. Als centrale IT-dienst van onze
bedrijvengroep werken wij meestal vanuit de hoofdzetel in Moeskroen en dus is er niet permanent
een IT-expert in onze Begro-site aanwezig. We zochten dus een oplossing die we met ons bestaande
team kunnen beheren en die geen extra IT-resources vraagt”, legt Koen Van Ceulebroeck uit.

Compact, eenvoudig, performant
Voor hun IT-infrastructuur en -beheer werkt Roger & Roger al jaren samen met Savaco. Ook voor deze
vraag ging Roger & Roger te rade bij hun vertrouwde IT-partner. Die lange samenwerking heeft zo zijn
voordelen, weet Alex Bossuyt, Accountmanager bij Savaco: “We kennen Roger & Roger, hun
uitdagingen en hun IT-omgeving heel goed. Toen Roger & Roger ons deze vraag stelde, begrepen we
dan ook ten volle de situatie en konden we, met behulp van onze technologiepartners, hun vraag
koppelen aan een geschikte technologische oplossing.”
Savaco stelde een oplossing voor op basis van HPE SimpliVity-technologie. “SimpliVity, een
hyperconverged storageoplossing binnen het HPE-gamma, voldeed helemaal aan de vereisten van
Roger & Roger”, legt Alex Bossuyt uit. “SimpliVity scoort enorm goed op het vlak van performantie en
is dus heel geschikt voor het warehouse management systeem bij Begro. Tegelijk is de oplossing
makkelijk te beheren en bovendien heel compact. Ten derde vonden we het belangrijk dat deze
oplossing redundant kon opgezet worden, zodat Begro ook op het vlak van Business Continuity op
beide oren kan slapen.”

Wie is Roger & Roger?
Roger & Roger is een familiebedrijf actief in de voedingsindustrie. In het moederbedrijf in
Moeskroen produceert Roger & Roger chips onder de merknaam Croky en voor verschillende
supermarkthuismerken. Daarnaast bezit Roger & Roger meerdere groenteverwerkende
bedrijven die zich specialiseren in het produceren van diepvriesgroenten voor de wereldwijde
exportmarkt.
www.rogerandroger.com
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Ervaren gids met raad en daad
Roger & Roger wist de aanpak van Savaco bij hun zoektocht naar een geschikte oplossing zeker te
appreciëren. “Er is een heel groot gamma oplossingen op de markt voor het probleem waar wij mee
kampten. Savaco is voor ons een prima gids geweest en heeft ons met raad en daad bijgestaan bij het
maken van de juiste keuze voor een oplossing die op maat was voor ons”, aldus Koen Van Ceulebroeck.

“Er is een heel groot gamma oplossingen op de markt voor het
probleem waar wij mee kampten. Savaco is voor ons een prima
gids geweest en heeft ons met raad en daad bijgestaan bij het
maken van de juiste keuze voor een oplossing die op maat was
voor ons.”
Koen Van Ceulebroeck, IT Manager Roger & Roger

De installatie zelf van de nieuwe storageoplossing bij Begro verliep zo goed als rimpelloos. Savaco
zorgde ervoor dat er op geen enkel moment downtime vereist was. “De medewerkers bij Begro
hebben dus niets van de migratie naar het nieuwe systeem gemerkt”, vertelt Koen.
Vandaag draait het nieuwe magazijn bij Begro op volle toeren. Maar Roger & Roger blijft verder
inzetten op automatisatie. “Ook op andere sites van de Roger & Roger groep hebben we nog plannen
om de werking van de magazijnen (verder) te optimaliseren. Ook daar zullen we een stevig ITfundament nodig hebben om die processen te ondersteunen”, aldus Koen. Ook dan kan Roger & Roger
bij hun vertrouwde IT-partner terecht om een geschikte oplossing te uit te tekenen.

|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 Alex Bossuyt (alex.bossuyt@savaco.com, 056 26
03 92).
Meer info: www.savaco.com
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