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Geldservice Nederland heeft samen
met Simac haar IT-infrastructuur in
het datacenter volledig vernieuwd.
Een tweede datacenter is identiek
ingericht en wordt gebruikt als
uitwijklocatie. Met als resultaat dat
continuïteit, betrouwbaarheid en
kwaliteit van de informatie-
voorziening aanzienlijk zijn
toegenomen. Simac zorgt er voor dat
deze infrastructuur, inclusief
bedrijfskritische applicaties, 24x7
beschikbaar is.

Geldverwerking en logistiek
Geldservice Nederland (GSN) zorgt
ervoor dat het chartale geld, dat
bestaat uit bankbiljetten en munten,
voor een aantal banken in Nederland
wordt geteld en gedistribueerd. Sinds
oktober 2011 verzorgt GSN deze
dienstverlening voor haar aandeel-
houders Rabobank, ABN AMRO en
ING en biedt zij deze diensten ook
aan andere banken aan. Het
hoofdkantoor van GSN is gevestigd in
Weesp en er werken ruim 350
medewerkers in vaste dienst. GSN
onderscheidt twee hoofdactiviteiten:
geldverwerking en logistiek.

IT van cruciaal belang
“Geldverwerking is het tellen,
controleren en sorteren van geld,”
zegt Jacques Mortiers, manager IT.
“Logistiek zorgt ervoor dat de ruim
9.000 geldautomaten en afstort-
automaten in Nederland zijn voorzien
van voldoende geld en zonder
problemen werken. Onze
IT-voorziening is voor GSN van groot
belang. Zonder werkende
IT-systemen valt het logistiek proces
stil en dat heeft binnen een paar
dagen ernstige gevolgen voor het
geldverkeer in Nederland. Een
situatie die we uiteraard willen
voorkomen.” 



www.simac.com

Beschikbaarheid
“Dat betekende dat de beschik-
baarheid van onze IT-infrastructuur
aanzienlijk omhoog moest,” aldus
Arthur Postmus, hoofd Change & IT.
“We hebben samen met Simac in ons
datacenter in Weesp een nieuw
virtueel serverpark opgezet, op basis
van HP en VMware, dat we gekoppeld
hebben aan een HP 3PAR storage-
omgeving met voldoende ruimte voor
groei in de toekomst. Deze omgeving
is, evenals het onderliggende
Cisco-netwerk, volledig redundant
opgezet.”
 
Uitwijklocatie
Vervolgens is het datacenter in
Capelle aan den IJssel identiek
ingericht. Dit datacenter vormt de
uitwijk in geval van een calamiteit in
het datacenter in Weesp. Dagelijks
wordt er met EVault een backup
gemaakt van de server- en
storageomgeving. De herstel- (RTO)
en dataverliestijd (RPO) zijn verder
teruggebracht door de HP 3PAR
storageomgevingen van beide
locaties te repliceren. Het onder-
liggende uitwijkscenario, inclusief
gedetailleerde draaiboeken, is
uitvoerig getest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerking
Het resultaat van de samenwerking
met Simac is dat de continuïteit,
betrouwbaarheid en kwaliteit van de
IT-infrastructuur aanzienlijk zijn
toegenomen. “Simac heeft tijdens het
project enorm veel werk verricht, zich
heel flexibel opgesteld en laten zien
te beschikken over goede
inhoudelijke kennis,” zegt Jacques
Mortiers. “De mensen van Simac
stonden letterlijk dag en nacht klaar
om samen met ons deze klus te
klaren. Dat bewijst ook dat Simac
stappen heeft gezet van leverancier
naar partner.”
 
Uitbesteden beheer
“Het technisch beheer van onze
IT-infrastructuur hebben we
uitbesteed aan Simac,” vervolgt
Jacques Mortiers. “Het beheer van de
applicaties doen we daarentegen zelf.
Kennis van deze applicaties is
onontbeerlijk voor onze primaire
bedrijfsprocessen. Simac zorgt ervoor
dat de IT-infrastructuur, inclusief
onze bedrijfskritische applicaties,
24x7 beschikbaar is. Uiteindelijk zijn
wij geen IT-bedrijf, dat is Simac wel.”
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volwassenheid van IT
“We hebben de logistiek van de
geldautomaten van ING inmiddels
volledig operationeel,” besluit Arthur
Postmus. “Binnenkort volgen de twee
andere grote banken, ABN Amro en
de Rabobank. Uiteindelijk hebben we
ruim 9.000 geldautomaten in beheer.
Ons belangrijkste doel voor de
komende jaren is stabiliteit binnen
ons IT-landschap en een verdere
groei van de volwassenheid van onze
IT-afdeling. Simac speelt hierbij, als
partner voor het IT-beheer, een
belangrijke rol.”

Simac ICT Nederland
We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

"De beschikbaarheid
van onze IT moest
aanzienlijk omhoog." 
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