Klantverhaal

VAN VELDHUIZEN
LOGISTIEK KIEST
VOOR HUPRA.
Van Veldhuizen Logistiek.
Gerust aan het werk met de cloud-omgeving van Hupra ICT.

Van Veldhuizen Logistiek is al sinds 1902 actief in de transport. Wat aan het
begin van de vorige eeuw begon met paard en wagen, is nu een groot professioneel bedrijf met een indrukwekkend wagenpark. Omdat ICT essentieel is
geworden voor de continuïteit, schakelde het transportbedrijf Hupra ICT in
voor een betrouwbare oplossing.

Van Veldhuizen Logistiek
Distributie binnen de Benelux met eigen

Van Veldhuizen Logistiek is gespecialiseerd in
nationale en internationale groupage van
palletgoederen. Het bedrijf werkt met een geavanceerd Transport Management Systeem, aangevuld
met een plansysteem en Online Order Entry. Daarmee
hebben hun klanten direct toegang tot het systeem en
kunnen ze eenvoudig hun orders beheren. Bovendien
zijn al hun voertuigen voorzien van een boordcomputer met Track & Trace.

Zekerheid
Berth van Veldhuizen runt samen met zijn broer Dick
sinds 1990 het familiebedrijf. ‘De automatisering is
zo’n essentieel onderdeel van ons bedrijf, dat we daar
echt geen problemen in kunnen hebben’, vertelt hij.
Door uitval van het systeem kan bijvoorbeeld de
communicatie met de chauffeurs wegvallen en
kunnen nieuwe ritten niet ingepland worden.

De continuïteit en functionaliteit van de ICT-omgeving is dan ook een belangrijke speerpunt voor Van
Veldhuizen Transport.
Omdat ze de strategische meerwaarde van ICT inzien,
besteden ze hier duidelijk aandacht aan. Ze maakten
dan ook al gebruik van twee in-house servers
gecombineerd met een aantal virtuele servers die
continu en proactief gemonitord werden door Hupra
ICT. Toen de servers aan vervanging toe waren, is
samen met Hupra ICT gekeken naar de beste
oplossing.

wagens. Expeditie in de rest van Europa.
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Wensen
Verhogen van bedrijfscontinuïteit
Minimaliseren van risico op downtim

Omdat de continuïteit van de ICT-omgeving van
primair belang is, was een oplossing met een hoge
mate van redundantie nodig. Dat houdt kortgezegd in
dat voorzieningen meervoudig zijn uitgevoerd.
Hiermee minimaliseert Van Veldhuizen Logistiek het
risico op downtime.

Toekomstgerichte oplossing

Oplossingen Hupra
Online werkpekken

“Omdat van Veldhuizen Logistiek de strategische
meerwaarde van ICT inziet, besteden zij hier
duidelijk aandacht aan.”

Hosted applicaties
Managed Wifi

“Continuïteit is voor ons van primair belang. Wij kiezen voor
zekerheid met de cloudomgeving van Hupra“
Berth van Veldhuizen - eigenaar bij van Veldhuizen Logistiek

Oplossing
Bij een kostenvergelijking bleek dat met deze wensen
de cloud kostentechnisch interessanter was dan een
lokale oplossing. Bijkomend voordeel waren ook de
transparante vaste kosten, zodat het bedrijf meer grip
kreeg op de ICT-kosten.
Uiteraard controleerde Hupra ICT van tevoren of alle
branche-specifieke software geschikt was om in de
cloud te draaien. Na de keuze voor de cloud, heeft
Hupra ICT de omgeving parallel opgebouwd en
uitvoerig getest in samenwerking met Van Veldhuizen
Logistiek. Pas toen alles goed functioneerde werd de
overstap gemaakt met de live data naar de cloud. Dat
werd ingepland op een tijdstip waarbij het de minste
impact op de organisatie had. Met de geïmplementeerde cloudoplossing heeft Van Veldhuizen Logistiek
een toekomstgerichte en veilige oplossing voor de
ICT-infrastructuur.

Berth van Veldhuizen vindt het belangrijk om ontzorgt
te worden. Over de cloudomgeving hoeft hij zich niet
druk te maken. ‘De server moet niet bepalend zijn
voor de snelheid waarmee wij kunnen opereren. Op
het moment dat wij vast dreigen te lopen, krijgen we
voor die tijd altijd al een berichtje.’ Het is dan altijd
snel geregeld. ‘Voordat we eigenlijk in de problemen
komen. En dat is belangrijk, daar is die cloud
helemaal fantastisch voor.’

Hupra ICT
Hupra ICT zorgt voor de juiste ICT-infrastructuur (cloud of on-premise) en het
beheer daarvan. Ook kan Hupra u met
haar jarenlange ervaring in de transportsector adviseren en begeleiden in
uw keuze voor managementsystemen.

Over Van Veldhuizen Logistiek

Bovendien ondersteunen wij de

Van Veldhuizen Logistiek is al sinds 1902 actief in
transport. Ze bieden een breed pakket aan logistieke
diensten zoals koeriersdiensten, dedicated transport
en warehousing. Hun kracht zit in het distributietransport door de Benelux met eigen wagens,
waarbij betrouwbaarheid en kwaliteit voorop staat.

implementatie van systemen en zorgen

www.vanveldhuizenlogistiek.nl

we ervoor dat alle systemen goed op
elkaar aansluiten. Daarnaast voorzien
wij u van optimaal werkende
wifi-oplossingen in uw warehouses.

Hupra oplossingen
Cloud

“Van Veldhuizen Logistiek is een vooruitstrevend bedrijf. Wij investeren veel in
moderne automatisering. Met de stap naar de cloud kiezen we bewust voor
een toekomstgerichte oplossing“
Dick van Veldhuizen - eigenaar bij van Veldhuizen Logistiek

ICT-beheer
WiFi

Kijk gerust op hupra.nl

