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Betrouwbaarheid
Het maken van kaas mag met recht een eerlijke, 
pure ambacht worden genoemd. Sturing op 
kwaliteit heeft men bij CONO hoog in het vaan-
del staan. `Je moet je voorstellen dat één soort 
kaas al gauw 15 verschillende processen kan 
doorlopen` vertelt Gert-Jan Borger, IT Manager 
bij CONO Kaasmakers. ´Alle stadia in deze pro-
cessen moeten worden ondersteund door onze 
automatisering. Uiteindelijk moeten de juiste 
bestellingen op het juiste moment bij onze 
klanten in het schap staan.´

Continuïteit
CONO Kaasmakers is een 24x7 bedrijf.  Hoewel 
de productie een ambacht is, zijn ze ook afhan-

kelijk van geautomatiseerde systemen. Alleen al 
de receptuur van de diverse kaassoorten maakt 
een continu inzicht met betrekking tot de be-
nodigde grondstoffen noodzakelijk. ‘Bij het uit-
voeren van een restore via tape, als test, bleek 
echter dat het vrij lang duurt voordat je weer he-
lemaal live bent. We realiseerden ons dat wan-
neer zich een probleem voordoet het ons veel 
geld kan kosten. Om dit te voorkomen zijn we 
op zoek gegaan naar een oplossing.’ 

PST Business Services
`We zijn in contact gekomen met PST op aanbe-
veling van onze hardware leverancier Extravar. 
Het is voor ons belangrijk dat we zaken doen 
met een partij die als gerenommeerd en be-

trouwbaar in de markt bekend is. We hebben 
prettige ervaringen met PST die ons iTera HA 
adviseerde. De implementatie ging vlot en we 
hebben inmiddels onze eerste gecontroleerde 
switch tussen productie en back-up uitgevoerd. 
Het is prettig om te weten dat indien we hulp 
nodig hebben we gebruik kunnen maken van 
een helpdesk die 24 uur per dag en 7 dagen per 
week bereikbaar is.´

De naam CONO Kaasmakers klinkt misschien niet iedereen bekend in de oren. Beemster, 

een van de merken die deze zelfstandige corporatieve vereniging op de markt brengt, 

zegt u dan vast meer. Gelegen in de Beemster maakt men daar sinds 1901 deze traditi-

onele kaas. Inmiddels zijn er bij CONO Kaasmakers ongeveer 550 melkveehouders aan-

gesloten, die jaarlijks ruim 285 miljoen liter melk leveren, waarvan ongeveer 28.000 ton 

kaas wordt gemaakt.

kwaliteit uit de Beemsterpolder 


