Bleckmann kiest
voor zekerheid
Met vestigingen verspreid door het hele land
is Bleckmann sterk afhankelijk van haar ITinfrastructuur. Marcel Schulte, ICT Manager bij
Bleckmann Nederland: "Wij distribueren 300 miljoen
kledingstukken op jaarbasis. Onze IT-omgeving is
daarbij van groot belang". Een fiberring tussen de
vestigingen in Twente en verbinding naar de Previder
Backbone was de oplossing voor Bleckmann.

Bleckmann is Europees marktleider in wereldwijde Supply
Chain Management (SCM)-diensten. Bleckmann beschikt
daarnaast over een sterke aanwezigheid in Azië. In de loop
der jaren heeft ze ruime ervaring opgegaan tijdens haar
activiteiten voor grote klanten met vestigingen overal ter
wereld - in het bijzonder voor belangrijke spelers binnen de
mode- en lifestylesector.
Hoge afhankelijkheid van IT
"Wanneer een vestiging niet meer te bereiken is - ook al is
dat slechts voor een paar uur - dan kost dat veel geld", vertelt Schulte. Hij vervolgt: "niet alleen omdat je dan misschien
een dag later kan leveren, maar ook omdat een deadline
vaak wel blijft staan met als gevolg dat er met meer mankracht gewerkt moet worden om die deadline toch te halen.
Daarom is het voor Bleckmann van belang om downtime altijd te voorkomen. We waren daarbij op zoek naar een partij
die ons dat zou kunnen garanderen."

it starts here

Geleverde producten / diensten:

"Bij Previder leveren ze geen standaard oplossingen maar gaan ze
echt voor een oplossing op maat"
Marcel Schulte, ICT-manager Bleckmann
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