Wouter Fris

Wat als eerste opvalt bij het betreden
van het pand van D/Dock in Amsterdam
zijn de inrichting en de sfeer: een huiselijke en creatieve sfeer. Wouter Fris,
managing director, heeft in zijn vorige
loopbaan 20 jaar ervaring opgedaan in
het inrichten van dealingrooms overal
ter wereld. Ervaring die terug te vinden
is in de opvatting van D/Dock dat het
technisch platform een organisch deel is
van de ontwikkelde interieurconcepten.
Wouter Fris licht toe: “We krijgen veel
vragen van klanten die een innovatieve
en stimulerende werkomgeving willen
voor hun medewerkers. Dat resulteert
in een ingrijpend andere aanpak: van
een compleet andere ICT-omgeving
tot en met in sommige gevallen een
andere structuur van het pand. Bij een
opdracht scannen we het technisch
platform van een gebouw. Dus ook

Technisch projectmanagement
van Merpa staat als een huis
Merpa Datahousing Consultancy heeft voor verschillende relaties van
D/Dock Design Development, zoals SNS REAAL en TomTom International,
uiteenlopende datacenter projecten uitgevoerd. In alle projecten heeft
Merpa volgens de opdrachtgevers uitstekend werk geleverd. Bovendien
vond de oplevering plaats binnen de planning en binnen het budget.

de computerruimte, de stroomvoorziening, datavoorziening, koeling et
cetera. Deze toegevoegde waarde
bij onze interieurconcepten, de
technische knowhow van D/Dock,
waarderen klanten zeer. We hebben
echter niet altijd de tijd beschikbaar
om het projectmanagement van de
(her)inrichting van een datacenter
te doen. In deze gevallen maken we
gebruik van de kennis en ervaring
van Merpa.”

Er bovenop zitten
Het eerste project waarbij Merpa werd
ingeschakeld was de inrichting van een
datacenter van SNS Reaal. “Al snel was
duidelijk dat ik het project bijna in zijn
geheel aan Merpa kon toevertrouwen.
Als je een opdracht geeft aan Merpa,
wordt die vlekkeloos uitgevoerd.
Het technisch projectmanagement van
Merpa staat als een huis”, zegt Fris.

Zorgel oos
uitbesteden
Tevreden klanten
D/Dock is meer dan tevreden over de
aanpak van Merpa. “Merpa spreekt
dezelfde taal als wij”, vertelt Wouter Fris.
“Het inrichten van technische omgevingen
is de core business van Merpa en dat
is goed te merken. Ik ben dan ook zeer
tevreden. Deze terugkoppeling krijgen wij
ook van klanten en leveranciers. Het unieke
is dat Merpa een helicopterview heeft, niet
alleen over het gehele project maar ook

over hun eigen rol en uitvoering van het
project. Ze kunnen heel goed strategisch
denken en zien problemen van mijlenver
aankomen. Als er beslissingen genomen
moeten worden die buiten hun verantwoordelijkheidsgebied vallen, overleggen we
daarover. Deze manier van werken geeft
een gerust gevoel. Merpa acteert helemaal
zoals ik het graag wil. Hierdoor kan ik met
een minimale tijdsbesteding het maximale
aantal projecten uitrollen.”

Uitdaging
Projectmanagement bij (her)inrichting
van datacenters bij verschillende
opdrachtgevers van D/Dock

Oplossing
Oplevering van uiteenlopende
datacenter projecten conform opdracht
binnen gestelde termijn en budget

Toegevoegde waarde van Merpa
D/Dock Design Development

Merpa Datahousing Consultancy

D/Dock is een snelgroeiend bedrijf dat
vanuit het concept ‘innovatief werken’
interieurs ontwerpt waarbij de inrichting
van het technisch platform een organisch
deel is. Door grote kennis op het gebied
van bouwen, installaties en infrastructuur,
realiseert D/Dock vaak grote kostenbesparingen voor de klant. Vanuit haar
missie om werkomgevingen te ontwerpen
waarin werknemers beter presteren en
trots zijn op de organisatie, bedient
D/Dock nationale en internationale
klanten in profit en non-profit sectoren.

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.

www.merpa.nl

- Uitgebreide knowhow en ervaring in
(her)inrichting van datacenters
- Projecten worden binnen de tijd en
binnen het budget uitgevoerd
- Helicopterview
- Merpa kan het project geheel
zelfstandig uitvoeren
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