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Better safe than sorry
De onderneming uit Den Dolder is al zestien 
jaar klant van IBS. Alle bedrijfskritieke applica-
ties draaien op een IBM System i. Van produc-
tie en distributie tot planning en facturatie. Als 
deze server down gaat, dan heeft dat direct 
consequenties voor de productieprocessen. “In 
principe draait het hele bedrijf op die ene ser-
ver. Dat maakt ons kwetsbaar, mocht die server 
onverhoopt uitvallen. Een calamiteit kan je zo-
maar overkomen. We willen dan ook niets aan 
het toeval overlaten. Op basis van het gevoel dat 
we wel erg afhankelijk van één machine waren, 

zijn wij op zoek gegaan naar een High Availabi-
lity oplossing.”

De doorslag
Bij die zoektocht betrok Remia meerdere par-
tijen. De Vries: “Het ijzer, de server, is bij veel 
partijen hetzelfde. Wat de doorslag geeft, is het 
vertrouwen dat je in een partij hebt en in de op-
lossing die ze biedt.” Het hoofd automatisering 
constateerde dat IBS in samenwerking met zijn 
strategische partner PST Business Services een 
betrouwbare oplossing had. “De keus was dan 
ook al snel gemaakt. We gingen voor betrouw-

baarheid en de jarenlange relatie die we met IBS 
hebben. PST Business Solutions deed de imple-
mentatie van de High Availability oplossing, IBS 
leverde de hardware.” 

Minimale beheersinspanning
Met de High Availability oplossing heeft Remia 
een uitwijkmogelijkheid. De Vries: “De IBM Sys-
tem i heeft zich bij ons een vaste plaats verwor-
ven, vooral vanwege de minimale beheersin-
spanning. Daarnaast is het in toenemende mate 
een flexibel en open platform, dat voor onze 
wensen met betrekking tot softwareontwikke-
ling weinig beperkingen met zich meebrengt. 
Het belangrijkste is echter de zekerheid,” bena-
drukt De Vries. “Daar is het ons om begonnen. 
Stilstand kunnen we niet hebben, ook al heeft 
de hoofdserver zich bewezen als een betrouw-
baar platform. Zekerheid gaat voor alles.”

De uitval van een server kan veel impact hebben. Dat realiseert Remia, producent van 

sauzen, margarines en vetten, zich ook. “De productie komt stil te staan, de distributie 

stokt en we kunnen onze duizenden klanten niet meer bedienen.” Het familiebedrijf ging 

daarom over op de High Availability oplossing ORION en is nu verzekerd van continuïteit. 

Tegen een aantrekkelijke Total Cost of Ownership (TCO) en een minimale beheersinspan-

ning hebben we nu optimale zekerheid.”

HigH availability als verzekering 


