
EXONET KIEST VOOR HIGH 

END INFRASTRUCTUUR
Exonet is dé stille kracht achter duizenden bedrijfskritische websites 

en applicaties. Je kunt ze zien als het verlengstuk van de bedrijven 

waarvoor ze werken. Ze voorzien zowel digital agencies, software 

agencies en enterprises van een ultieme hosting omgeving voor 

iedere situatie, zodat zij kunnen uitblinken in waar zij goed in zijn; 

het maken van software.

Exonet en Proact beschikken over hetzelfde DNA

Bij Exonet hosten ze bedrijfskritische websites en applicaties voor veeleisende 

klanten. Downtime moet koste wat kost worden voorkomen - zelfs tijdens 

onderhoudswerkzaamheden. Om die reden doen ze geen concessies en is de 

beste infrastructuur in de markt de enige keuze. De organisatie groeit hard en 

het is belangrijk dat Exonet snel en zonder onderbrekingen op kan schalen. Met 

de gekozen oplossing kan dat naadloos.

De Ferrari onder de storage infrastructuren

In de afgelopen 18 jaar heeft Exonet met diverse leveranciers gewerkt, tot in 

2013 de keus viel op een Flexpod oplossing, bestaande uit NetApp FAS, Cisco 

UCS en Cisco Nexus. Dit beviel zo goed dat Exonet tot op de dag van vandaag 

met deze oplossing werkt. Het nieuwe platform moest dus bestaan uit dezelfde 

componenten, maar natuurlijk wel een flinke update zijn. Exonet koos 

uiteindelijk voor de snelste NetApp storage die er is, namelijk een op NVMe

gebaseerde AllFlash FAS-oplossing. Daarmee haalt Exonet de Ferrari onder de 

storage systemen in huis, betrouwbaarder en sneller kan je het niet krijgen.

Uitdaging

Downtime koste wat het kost 

voorkomen om de hoogst mogelijke 

service te kunnen blijven bieden 

aan klanten.

Oplossing

Een zeer geavanceerde 

storage infrastructuur 

gecombineerd met de 

technische supportdiensten 

van Proact

Voordelen

• Toekomstbestendige

oplossing

• Altijd verzekerd van 

technische kennis op 

cruciale momenten

• Werken met gecertificeerde 

experts
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Voor ons werkt dit veel 

prettiger dan direct 

contact met leveranciers. 

We kunnen hierdoor altijd 

snel schakelen. In de 

samenwerking merk ik 

daarnaast dat we over 

hetzelfde DNA beschikken: 

de klant staat centraal, 

kwaliteit is een 

basisvereiste en 

uiteindelijk gaat het erom 

dat je op elkaar kunt 

rekenen.

Jesper Weiland

Eigenaar Exonet

Over Proact
Proact is Europa’s grootste onafhankelijke datacenter en Cloud Service provider. Door 

flexibele, toegankelijke en veilige IT-oplossingen en services, helpen we bedrijven en 

overheden niet alleen om risico’s en kosten te verlagen, maar ook verbeteren ze de 

wendbaarheid, productiviteit en efficiëntie. 

We hebben meer dan 5000 succesvolle projecten over de hele wereld voltooid, hebben 

meer dan 3500 klanten. Dit doen we met meer dan 1000 medewerkers over 15 landen, 

waarvan ongeveer 350 medewerkers in Nederland. 

info@proact.eu 

www.proact.eu

Klaar voor de toekomst
Met deze oplossing kan Exonet, nu en in de toekomst, voldoen aan de toenemende eisen 

van haar klanten. De lat wordt steeds hoger gelegd en dankzij de NetApp oplossing en de 

ondersteuning van Proact op dit vlak kan Exonet aan deze verwachtingen blijven voldoen

Betrouwbare partner met de juiste kennis
Al sinds jaar en dag werken Exonet en Proact samen. Het vertrouwen over en weer is 

daarbij de basis. Hoewel Exonet de kennis in huis heeft om haar infrastructuur zelf te 

beheren, zochten ze een partij die niet alleen de hardware kan regelen, maar ook achter 

ze staat als ze dat nodig hebben. Dat heeft Exonet bij Proact gevonden. 

Proact helpt bij het ontwerpen van nieuwe omgevingen en doet de validatie van de 

configuraties van Exonet. Daarbij kan Exonet gebruik maken van de jarenlange kennis en 

ervaring die Proact heeft. Proact staat daarnaast altijd paraat als het nodig is met de 

eigen supportafdeling.

Geen downtime meer met 

state-of-the-art oplossing

De oplossing van Proact zorg 

ervoor dat downtime wordt 

vermeden – zelfs tijdens 

onderhoudswerkzaamheden

Altijd beschikking over 

specialistische kennis 

De supportafdeling van 

Proact. Met haar 

jarenlange ervaring en 

kennis is beschikbaar in 

het geval van voor advies 

of tijdens calamiteiten 

Voordelen
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