
                                                           

  

HC3-platform van Scale Computing blijkt de ideale oplossing voor de Faes Group 
 

Belangrijkste uitdagingen 
  
●       Door een gebrek aan IT-capaciteit kampte de Faes Group met povere prestaties. 
●       Het herstellen van data uit back-ups duurde ruim 24 uur, met alle downtime van dien. 
●       Het concern kon slechts een beperkt aantal snapshots maken. 
●       Het wijzigen van de IT-omgeving omvatte een complex proces dat lastig te beheren was. 
 
De oplossing van Scale Computing: 
De Faes Group zette de HC3-cluster in op servers van Lenovo. Dit zorgde voor forse verbeteringen van 
zijn IT-omgeving. 
  
Zakelijke voordelen 
  
●       superieure prestaties dankzij de beschikbaarheid van meer capaciteit 
●       high availability 
●       verbeterde beheereenvoud ten opzichte van de vorige IT-omgeving 
●       kwalitatief betere back-ups dankzij kortere intervallen tussen snapshots 
●       meer bedrijfscontinuïteit en soepeler herstel van storingen dankzij betere DR-locaties  
  
Pull-outcitaat 
“We zijn enorm blij met het platform dat we hebben uitgekozen. Het sluit aan op al onze wensen.  
Scale Computing heeft ons in staat gesteld om onze IT-aanpak te moderniseren. We hebben de 
complexiteit en problemen waarmee we worstelden glad kunnen strijken. En als bonus beschikken we nu 
over meer mogelijkheden. De keuze voor Scale Computing was snel gemaakt. We waren ervan overtuigd 
dat de oplossing en prijsstelling exact op onze behoeften aansloten. Wat IT-modernisering betreft zorgt 
Scale Computing echt voor een enorme verbetering.” - Marcel Vlems, IT operations manager bij de Faes 
Group 
  
 
De bedrijfscontinuïteit, capaciteit en snelheid verbeteren 
  
IT speelt een belangrijke rol binnen de Faes Group. Het concern kampte echter met een tekort aan IT- en 
opslagcapaciteit. Verder was er broodnodige behoefte aan verbeterde bedrijfscontinuïteit, omdat het 
bestaande systeem geen high availability bood. In het geval van een calamiteit zoals een ransomware-
aanval kon een volledige herstelprocedure voor de file server een hele dag in beslag nemen. Dit 
betekende dat de bedrijfsvoering 24 uur lang plat kwam te liggen en de Faes Group een hele dag omzet 
misliep. Een belangrijk euvel: de capaciteit van de bestaande oplossing was beperkt tot slechts tien 
snapshots per virtuele machine. 



                                                           

  

  
De mogelijkheden in kaart brengen 
  
De Faes Group ging over tot een evaluatie van de mogelijkheden voor het verbeteren of vervangen van 
zijn bestaande systeem. Het concern bestudeerde daarbij diverse oplossingen. Marcel Vlems, IT 
operations manager bij de Faes Groep, werd tijdens een gesprek met zijn leverancier Storage Support 
attent gemaakt op een gecombineerde oplossing van Scale Computing en Lenovo. 
  
Marcel Vlems: “Tijdens mijn onderzoek naar de mogelijkheid om onze bestaande storage-omgeving uit 
te breiden of in een nieuwe oplossing te investeren, raadde Storage Support me Scale Computing aan.” 
  
Sjef van Ham, de oprichter van Storage Support bracht Scale Computing onder aandacht van Faes 
Group. Het HC3-platform van Scale Computing kenmerkte zich door eenvoud qua implementatie en 
gebruik, bood ideale mogelijkheden voor databescherming en automatisch herstel en was uiterst 
kostenefficiënt. Naar onze mening was het gebruik van de HC3-cluster op servers van Lenovo de 
perfecte oplossing. Deze technologieën vulden elkaar aan en voldeden aan alle wensen van de Faes 
Group.” 
  
HC3: een belangrijke stap vooruit 
  
Vlems raakte gefascineerd door de hyperconverged infrastructure (HI)-aanpak die Scale Computing 
hanteerde voor zijn virtualisatieplatform HC3. Hij ziet dit als “een stap vooruit op storage-gebied”. 
 
Vlems: “We zijn enorm blij met het platform dat we hebben uitgekozen. Het sluit aan op al onze 
wensen. Scale Computing heeft ons in staat gesteld om onze IT-aanpak te moderniseren. We hebben de 
complexiteit en problemen waarmee we worstelden glad kunnen strijken. En als bonus beschikken we 
nu over meer mogelijkheden. De keuze voor Scale Computing was snel gemaakt. We waren ervan 
overtuigd dat de oplossing en prijsstelling exact op onze behoeften aansloten. Wat IT-modernisering 
betreft zorgt Scale Computing echt voor een enorme verbetering.”     
 
HC3 combineert virtualisatie, servers, storage en back-up en disaster recovery-mogelijkheden binnen 
één gebruiksvriendelijk platform. Alle componenten zijn in de oplossing geïntegreerd, met inbegrip van 
de hypervisor, zonder de noodzaak om gebruik te maken van componenten of licenties van andere 
leveranciers. De oplossing kenmerkt zich door een snelle ingebruikname, geautomatiseerde 
beheerprocedures en beheer vanuit een centrale locatie. Daarmee zorgt HC3 voor een reductie van 
dagelijkse routinetaken en tijd- en kostenbesparingen. 
  
De Faes Group was zo sterk overtuigd van de aanpak van Scale Computing dat het besloot om het HC3-
platform in gebruik te nemen zonder eerst een proof of concept uit te voeren. “Die hadden we niet 



                                                           

  

nodig. Op basis van ons onderzoek waren we ervan overtuigd dat dit voor ons de beste oplossing was”, 
aldus Vlems. 
  
Faes Group implementeerde een HC3-cluster welke uit drie nodes bestaat en op servers van Lenovo 
wordt gehost. Twee switches verbinden de nodes met het LAN, waar 30  virtuele machines worden 
gehost. Dit zijn voornamelijk VM’s op basis van Linux. 
  
Volgens Vlems was het niet moeilijk om de andere teamleden te overtuigen van de noodzaak om het 
platform van Scale Computing in te zetten. “Die beslissing was snel gemaakt, omdat de oplossing zo 
makkelijk in gebruik kon worden genomen, zo eenvoudig te beheren was en tegen een uiterst 
concurrerende prijs werd aangeboden.” 
  
Aanzienlijke voordelen 
  
Het HC3-platform bood de Faes Group diverse belangrijke voordelen. Het is ten eerste een stuk 
gebruiksvriendelijker dan het vorige systeem. Dit is te danken aan het eenvoudige karakter van 
hyperconvergentie. Door het verenigen van de virtualisatie, servers, IT-opslag en back-up- en disaster 
recovery-mogelijkheden binnen één platform heeft het concern een laag complexiteit kunnen 
elimineren. Vlems: “Vroeger maakten we gebruik van afzonderlijke hosts met afzonderlijke IT-opslag, en 
dat hebben we nu allemaal gecombineerd. Dit heeft onze complete IT-omgeving vereenvoudigd.” 
  
In het verleden was Faes Group gedwongen om externe expertise inschakelen als het zijn IT-
infrastructuur wilde wijzigen. Het HC3-platform heeft vanwege zijn gebruikseenvoud een einde aan die 
noodzaak gemaakt. Vlems: “We kunnen dit nu zelf doen. Het is echt heel eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk. En er is geen expertise of training voor nodig.” 
  
Verder heeft het HC3-platform de Faes Group tegen een betaalbare prijs aan high availability geholpen. 
“Als we daar in onze vorige omgeving voor hadden gezorgd, dat dat ons veel meer geld gekost. En dat 
hadden we ons simpelweg niet kunnen veroorloven”, zegt Vlems. 
  
Het HC3-platform biedt drastisch verbeterde snapshot-mogelijkheden. De Faes Group kan nu maar liefst 
5.000 snapshots maken. En dankzij de grotere regelmaat van snapshots zijn de herstelde bestanden veel 
actueler. Dit komt de bedrijfscontinuïteit sterk ten goede. 
  
Vlems: “Back-ups verlopen een stuk sneller. Als er in de vorige omgeving een IT-calamiteit optrad, kon 
het wel een dag duren voordat de file server volledig was hersteld. Met Scale Computing kan ik die klus 
in vijf minuten tijd klaren. Hopelijk zal dat niet vaak nodig zijn, maar ik vind het in ieder geval prettig om 
te weten dat ik dit nu in een veel korter tijdsbestek kan doen.” 
 HC3 biedt de Faes Group ook de mogelijkheid om op een later tijdstip nieuwe disaster recovery (DR)-
locaties toe te voegen. “Het enige wat daarvoor nodig is, is een nieuwe node toevoegen.” 


