Referentie Lentis

Mobiel uitwijk-datacenter van
ENGIE voor zorgorganisatie
Lentis ‘draait vlekkeloos’

Vraag van Lentis
“We wilden een aantal componenten van onze IT-infrastructuur niet
meer dan driehonderd meter van elkaar hebben”, legt Wolfis uit.
“Daarbij zochten we naar een IT-uitwijkoplossing die we in geval van
een calamiteit op het terrein in Zuidlaren zo snel mogelijk operationeel
konden hebben op onze locatie in de stad Groningen. Toen we nadachten
over zo’n uitwijkmogelijkheid kwamen we dan ook op het idee van een
mobiele oplossing.”

“Het mobiele datacenter draait vlekkeloos.
Je merkt eigenlijk niet dat het er is.” Met die
woorden reageert manager Automatisering
Eppe Wolfis van zorgorganisatie Lentis op
de vraag hoe het ENGIE Mobile Data Center
(EMDC) bevalt nu het ruim een jaar draait.
Het gaat om het uitwijk-datacenter dat
ENGIE voor Lentis opleverde in Zuidlaren.
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Oplossing ENGIE
ENGIE heeft op het terrein
van Lentis, organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg,
een volwaardig en duurzaam
mobiel datacenter gerealiseerd.
Dit fungeert als spiegel- en uitwijkoplossing. Na de oplevering is
ENGIE nog vijf jaar verantwoor-

Eppe Wolfis, manager Automatisering
zorgorganisatie Lentis:

‘Alles aan de ENGIE Mobile Data Center oplossing klopt tot in detail. Dat wekt het
benodigde vertrouwen. Je gaat in het geval van een IT-uitwijkoplossing immers
niet over één nacht ijs. De continuïteit van je organisatie staat of valt ermee.’
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