Rob Ridder

Toshiba Medical Systems Europe legt
zich toe op de ontwikkeling, marketing,
levering en onderhoud van geavanceerde
medisch-diagnostische apparatuur.
Hiermee kunnen ziekenhuizen hun
patiënten sneller, efficiënter en effectiever diagnosticeren. Vergelijkbare
doelstellingen worden gehanteerd door
de business en IT van Toshiba Medical
Systems. Om die ook op de langere
termijn te kunnen realiseren wilde
Toshiba een nieuw Europees datacenter.
Inmiddels is dat met behulp van Merpa
Datahousing Consultancy gerealiseerd,
op tijd én binnen het budget. Rob Ridder,
IT Director Europe van Toshiba Medical
Systems: “De bijdrage die IT aan onze
business levert is de laatste jaren
enorm toegenomen. Onze systemen en
data zijn nu zó kritisch, dat verhoogde
waakzaamheid ten aanzien van de
beschikbaarheid ervan geboden is.”

M erpa he l pt T o s h i b a
M e d i c a l S y s t e m s de
j u iste k e u zes m a k e n
Merpa Datahousing Consultancy heeft Toshiba Medical Systems
geholpen bij de realisatie van een nieuw, Europees rekencentrum.
Van de inventarisatie tot en met de uiteindelijke oplevering.
De beschikbaarheid van kritische systemen en data is van groot
belang voor de IT én business van het bedrijf.

Onderscheiden en verbinden
Het rekencentrum in Zoetermeer kreeg
vanwege een Europese ERP-implementatie een nóg centraler karakter. “We
wilden zeker weten of het inrichten
van een geheel nieuwe serverruimte
lonend zou zijn. Daarom hebben
we de hulp van Merpa ingeroepen.
Er zijn nogal wat aanbieders van
datacenter-oplossingen. Merpa is een
onafhankelijke specialist die voor ons
de mogelijkheden en onmogelijkheden

onderscheidt en verbindt. En laat zien op
welke manier je een dergelijk inventarisatietraject inricht en doorloopt, opdat
wij sneller de juiste keuzes kunnen
maken,” aldus Ridder.

Juiste methode
De belangrijkste aandachtsgebieden
van de inventarisatie waren: ruimte,
beschikbaarheid, schaalbaarheid,
koeling, (brand)veiligheid en beheersbaarheid.

Probleemloos
oper a tio n ee l
Elvira Dragstra, directeur van Merpa:
“Drie factoren bepalen in hoge mate welke
datacenter-oplossing het meest geschikt
is: hogere continuïteitseisen van kritische
processen; veranderde stroombehoeften
van nieuwe technologie; en de wijze

waarop energiebesparing kan worden
gerealiseerd. Zo bleek uit ons onderzoek
dat een andere dan de vier aangewezen
ruimtes het meest geschikt was, maar ook
dat Toshiba het beste room-in-room kon
bouwen.”

Merpa Datahousing Consultancy

Toshiba Medical Systems Europe

Merpa Datahousing Consultancy is
een onafhankelijke specialist die de
mogelijkheden en onmogelijkheden van
bestaande en nieuwe datacenters kan
onderscheiden en verbinden. Het bedrijf
kent de markt als geen ander en weet op
welke manier je een dergelijk inventarisatietraject inricht en doorloopt, zodat
sneller de juiste keuzes gemaakt kunnen
worden.

Toshiba Medical Systems Europe maakt
deel uit van de Japanse technologie
gigant Toshiba Corporation. Het omvat
zo’n honderd dochterondernemingen en
deelnemingen, die plaats bieden aan
186.000 medewerkers. Daarvan zijn er
800 werkzaam voor Toshiba Medical
Systems Europe, dat zich toelegt op
ontwikkeling, marketing, levering en
onderhoud van geavanceerde medischdiagnostische apparatuur. Het bedrijf is
toonaangevend op het gebied van onder
meer ultrageluid, röntgen, CT en MRI.
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Inmiddels is het nieuwe rekencentrum
in gebruik genomen. Ridder tot slot:
“We zijn nu probleemloos ‘24x7’ operationeel én uitstekend beveiligd. Ons
rekencentrum is inmiddels het paradepaardje van Toshiba Medical Systems
Europe. Op dit vlak zijn we ook Merpa
dank verschuldigd. De inventarisatie
was tot in detail goed uitgevoerd. Het
plan van aanpak, inclusief de verhuizing
van onze IT-afdeling en de nieuwe
bekabeling in het pand, kon geheel
volgens schema worden uitgevoerd.
Bovendien was de communicatie altijd
prettig én helder.”
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