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Continue verbeteren met Managed ICT



GROEIEN VIA OVERNAMES 

ZONDER IT DREMPELS

Vemedia is een van de grootste 

gespecialiseerde producenten van 

(film-gecoate) tabletten, sachets, 

capsules in flessen en 

blaarverpakkingen in Europa.

Omdat ons productieproces aan 

strenge regelgeving moet voldoen en 

vlekkeloos dient te verlopen, hebben 

we gekozen om onze IT niet zelf te 

organiseren.  Onze groei is 

gebaseerd op overnames en het snel 

“onboarden” van nieuwe bedrijven 

naar onze manier van werken. IT is 

daarom een van de belangrijkste 

onderdelen in onze roadmap.

Hoe we dat hebben aangepakt?

Samen met Fortezza.

Jean-Yves De Vel, CFO Vemedia

“Door onze IT volledig te outsourcen zijn we in staat om 

nieuwe overnames in slechts weken naadloos te integreren in 

onze manier van werken.”



25.000
Unieke producten direct 

leverbaar uit voorraad.

WAT IS ONZE UITDAGING?

Ons doel was om Vemedia

in 3 jaar te verdubbelen in 

omzet. Dit kon alleen bereikt 

worden via overnames en IT 

is daarbij een “enabler” om 

nieuwe bedrijven snel in 

onze organisatie op te 

nemen. Met Fortezza als 

Managed IT-partner hebben 

we deze doelstelling in 

2018 mogen behalen.

In onze zoektocht naar de juiste partner hebben we goed gekeken 

wie de juiste kennis en commitment in huis had om samen met ons 

de groei van Vemedia te realiseren. En dat dit niet altijd de grote IT 

partijen hoeven te zijn, bewees Fortezza.

Onze keuze om niet met een 

naam van de gevestigde orde in 

zee te gaan was simpel. Bij een 

mid-size partner zijn wij een van 

de belangrijkste accounts en zijn 

we verzekerd van alle aandacht 

die wij nodig hebben. Ons gevoel 

bij Fortezza was dat we niet 

“klant nummer x” waren.

Vanaf het eerste moment hebben 

we met onze dedicated

servicemanager samengewerkt, 

gewoon bij ons op locatie. Zo los 

je snel problemen met elkaar op 

en weet je elkaar snel te vinden.

Door de nauwe samenwerking en 

de planmatige manier van 

continue verbeteren, hebben we 

in duidelijke fases onze gehele IT-

omgeving naar een private cloud

omgeving verhuisd.

Door een gestandaardiseerde 

manier van werken en 

werkplekbeheer, kunnen 

overgenomen partijen in een paar 

weken aan de slag als nieuw 

onderdeel van onze organisatie.

IT is nu geen bottleneck meer, maar 

juist de accelerator om onze groei 

te ondersteunen. Met een private 

cloud platform dat meeschaalt in 

performance, veiligheid en het 

aantal werkplekken.

Door de server- en werkpleklicenties 

grondig te analyseren, hebben we 

nu grip op al onze IT kosten en zijn 

er geen verassingen meer achteraf. 

Onze jaarbegroting wordt door 

Fortezza opgesteld en we weten 

precies wat we krijgen voor ons 

budget.

Met een robuust onderliggend IT-

beleid kunnen onze medewerkers 

rekenen op de juiste ondersteuning 

van hun werk.

Zodat het productieproces 

voorspelbaar verloopt.

99.8%
Uptime garantie 



STRATEGISCHE VOORDELEN

Omdat we initieel geen 

temperatuurmetingen konden 

registreren, liepen we een 

groot risico op ons 

productieproces. De 

registratie van specifieke 

temperaturen is belangrijk 

voor het waarborgen van de 

kwaliteit van de productie 

van medicijnen.

Het missen van temperatuur 

data kan resulteren in de 

plicht om de medicijnen weg te 

gooien. Dit zorgt voor veel 

onvoorziene kosten, waardoor 

het lastig is om grip te houden 

op IT- en productiekosten.

Onze productiefabriek lag daarnaast regelmatig stil door 

stroomstoringen en inbraken op de locaties van onze 

servers. Ook hebben we te maken gekregen met 

ransomeware. Dit heeft een enorme impact op ons 

productieresultaat en hebben daarom met behulp van 

Fortezza een stabiele en gecontroleerde omgeving 

gecreëerd.

Om het risico op inbraak en uitval door stroomstoringen te 

voorkomen, kreeg de IT-omgeving een enorme upgrade. 

Alle data is overgezet naar een datacenter in een private 

cloud omgeving.

Om een constante productie te garanderen, heeft 

Fortezza een high availability, fully managed private cloud

platform geïmplementeerd. De uptime garantie is hiermee 

hoger dan 99.8%. Er is een single point of control (SPOC) 

waar alle vragen over telefonie, internet en IT-gerelateerde 

vragen vanaf één punt afgehandeld kunnen worden.

Met behulp van ondersteunende SLA-rapportages kan 

Vemedia direct aan de board rapporteren of alle IT-

capaciteit continu beschikbaar is.

Fortezza is van cruciaal belang geweest om onze focus op 

overnames te kunnen behouden en onze IT zo in te richten 

dat wij er geen enkel omkijken naar hebben.

Jean-Yves De Vel

CFO Vemedia

Meer lezen over onze klanten en digitale transformatie? Kijk dan op www.fortezza-ict.nl


