
ABAB ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

ABAB Accountants en Adviseurs is een fullservice accountants- en 
adviesorganisatie. Zij ontzorgen klanten op financieel en administratief 
vlak met jaarrekeningen, belastingaangifte en hebben diverse 
adviestakken: fiscaal, juridisch, pensioen en nog veel meer. ABAB heeft 
circa 700 medewerkers in dienst die vrijwel volledig afhankelijk van de 
ICT-infrastructuur zijn. 

Al meer dan 12 jaar partners
Al meer dan 12 jaar geleden is ABAB bij Proact terechtgekomen. Hun storage 
behoefte was aan het veranderen, terwijl aan de andere kant de virtualisatie 
in grote opmars was. Daarbij was de stabiliteit van het toenmalige platform 
niet voldoende om goed en veilig te kunnen werken. 

Van hun concurrenten hoorden zij meerdere positieve ervaringen over 
NetApp. ABAB maakt gebruik van een bepaalde FoxPro database die niet alle 
storage oplossingen goed verdraagt, met uitzondering van de technologie 
NetApp. Deze keuze was dus direct duidelijk.

In hun zoektocht naar de juiste partner, waarbij zij meerdere leveranciers 
naast elkaar hebben gezet, viel Proact direct op. “Er kwam duidelijk naar 
voren dat er enorm veel kennis aanwezig is bij Proact, in combinatie met een 
laagdrempelige cultuur. Proact is een hele persoonlijke partij: alle namen van 
de managers en directie stonden in het contract mét nummer en al. Die 
hebben we gelukkig niet hoeven bellen, maar dat gaf direct vertrouwen” 
vertelt Hans Vingerhoets, Senior Netwerkontwerper bij ABAB.

Uitdaging
Verandering in storage behoefte, 
virtualisatie en behoefte aan extra 
beveiliging

Oplossing
Een vernieuwde 
infrastructuur bestaande uit 
een NetApp-cluster in 
beheer van Proact

Voordelen

• Beschikbaarheid vergroot

• Verbeterde veiligheid 

• Persoonlijke en snelle 
aanpak
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Proact beschikt over 

enorm veel kennis, in 

combinatie met een 

persoonlijke en  

laagdrempelige cultuur .”

Hans Vingerhoets
Senior Netwerkontwerper

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 800 medewerkers over 15 
landen, waarvan ongeveer 350 medewerkers in Nederland. 

info@proact .eu 
w w w .proact .eu

Proact maakt eerste indruk waar
Proact heeft 12 jaar geleden het eerste advies uitgebracht en uiteindelijk ook de 
implementatie van de nieuwe infrastructuur verzorgd. Nu, 12 jaar later staat er de 
inmiddels derde omgeving: een flexpod infrastructuur, bestaande uit een NetApp
cluster met Cisco-switches en –servers, waarop een Hyper-V cluster draait. Deze heeft 
Proact niet alleen ingericht, maar is ook in het beheer van Proact. 

“We hebben nu ook een servicecontract afgesloten voor deze omgeving, waarbij 
Proact zorgt voor de updates en de beschikbaarheid. Het was lastig voor ons om de 
expertise in huis op het niveau te houden dat gewenst is, vandaar dat we dat door 
Proact laten doen. Daar zitten de mensen die er iedere dag mee bezig zijn en daardoor 
ontzettend veel kennis hebben. Zij weten exact hoe alles werkt en dat is voor ons 
systeem – dat zo belangrijk is voor ABAB – van groot belang. Daar zijn we dus ook 
absoluut tevreden over”, aldus Hans.

De eerste indruk die ABAB had van Proact is volgens Hans dan ook meer dan 
waargemaakt: “Wij ervaren de samenwerking als zeer prettig en er zijn hele korte 
lijnen, waardoor we altijd snel geholpen worden.”

ABAB heeft relatiemanagers in dienst die vaak onderweg zijn. Zij hebben realtime
online inzicht nodig in gegevens. Daarnaast zijn er medewerkers die achter de 
schermen werken en klanten die hun elektronisch dossier willen raadplegen. Vandaar 
de keuze voor een robuuste, snelle en veilige infrastructuur.

Onlangs heeft Proact een advies uitgebracht over back-up beveiliging in verband met 
ransomware, welke binnenkort geïmplementeerd wordt. Hans zegt daarover: “Zo 
blijven er projecten spelen binnen de organisatie die wij graag toevertrouwen aan onze 
partner Proact.”

Beschikbaarheid uitgebreid
De storage is vergroot door 
middel van een vernieuwde 
infrastructuur

Betere beveiliging
Er wordt een nieuwe 
back-up beveiliging 
geïmplementeerd

Voordelen

Up to date kennis en 
persoonlijke aanpak
Met Proact is er veel kennis in 
huis en de lijnen zijn kort
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