
MAPA zorgt voor private clouding 
bij Meneba Taelman.

Wie op zoek gaat naar een betrouwbare IT-partner moet weten hoe het kaf van het 

koren te scheiden. Bij bakkerijgrondstoffenproducent Meneba Taelman kozen ze voor 

een provider die vertrok vanuit hun behoeften, niet vanuit de technologie. En dat bleek 

het recept voor een doeltreffende oplossing.

Toen Molens Taelman zich in 2008 aansloot bij het Nederlandse Meneba, leverde dat 

heel wat schaalvoordelen op voor hun klanten. Maar op IT-vlak waren er onvoorziene 

hordes. Marijke Bral, controller bij Meneba Taelman: “Alle IT-resources werden 

geconcentreerd bij de Nederlandse afdeling. In Avelgem bleef er enkel een lichte server 

over om de verbinding te maken met Nederland. In theorie een efficiënt gebruik van 

de middelen. Maar in de praktijk werkte het gewoon niet: gebruikers klaagden over de 

trage verbinding en ontoereikende prestaties. Bovendien waren we verplicht om voor 

ons mailverkeer over te schakelen naar IBM Lotus Notes, wat weinig gebruikt wordt in 

België en zorgde voor compatibiliteitsproblemen.” 

In eigen handen
Bij de Belgische afdeling van Meneba Taelman ontstond daarom het idee om de teugels 

over de IT opnieuw zelf in handen te nemen. Zo konden niet alleen de bestaande 

pijnpunten worden weggewerkt, maar openden er zich ook nieuwe perspectieven. 

“Steeds meer vertegenwoordigers vroegen om thuis of onderweg in te kunnen loggen 

op het systeem,” vertelt Marijke Bral, “iets wat de toenmalige configuratie niet toeliet. 

Daarnaast vonden we het de hoogste tijd om over te schakelen op de nieuwste versie 

van Microsoft Office, aangezien we anno 2011 nog werkten met de versie van 2003!”
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Meneba Taelman nam contact op met een viertal IT-leveranciers voor een offerte. 

Daaronder ook MAPA, het bedrijf uit Koekelare waar ze daarvoor al positieve 

ervaringen mee hadden gehad. En ook deze keer werden ze niet teleurgesteld: “Het 

viel ons op dat de andere leveranciers vertrokken vanuit hun technische oplossingen. 

Maar MAPA koos voor een menselijke aanpak: na lang met ons te praten, brachten ze 

onze behoeften in kaart. Daarna kwamen ze met een op maat gemaakte oplossing 

die ook nog eens de goedkoopste was!”

Virtuele desktops
De oplossing van MAPA was een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur in 

combinatie met nieuwe investeringen. Een krachtige en flexibele HP ProLiant server 

is nu de spil van een gevirtualiseerde omgeving, inclusief virtuele desktops (VDI). Dat 

laatste zorgt ervoor dat de achttien pc-gebruikers hun oude toestellen (3 à 5 jaar 

oud) kunnen blijven gebruiken, zelfs met de nieuwste software. Het rekenwerk en de 

dataopslag gebeuren namelijk op de server.

Die aanpak betekende ook dat de overschakeling zo goed als geruisloos kon gebeuren. 

“We hadden, in samenspraak met MAPA, op voorhand een strikte timing vooropgesteld”, 

vertelt Marijke Bral. “En die is zeer netjes gevolgd. De gebruikers hebben hun werk zelfs 

niet moeten onderbreken. MAPA heeft echt alles geregeld, ook afspraken met derde 

partijen zoals Telenet. Die totale service was voor ons belangrijk, aangezien we niet 

over een eigen IT-medewerker beschikken.”

Kwantumsprong
Een jaar na de overschakeling naar de nieuwe virtuele infrastructuur kan Marijke 

Bral de balans opmaken: “Ik hoor hier nooit meer klachten over trage verbindingen 

of haperende applicaties. We werken met de nieuwste software, inclusief Microsoft 

Outlook, en de server is nog nooit uitgevallen. Bovendien beschikken al onze 

vertegenwoordigers nu over een iPad waarmee ze vlot kunnen inloggen op de server 

om hun mail te checken, bestellingen op te volgen enz.”

Kortom, met een minimum aan investeringen heeft de IT-infrastructuur van de 

Belgische afdeling van Meneba Taelman een kwantumsprong vooruit kunnen maken. 

Ze zijn er nu klaar voor de toekomst. En Marijke Bral is ervan overtuigd dat MAPA 

daarin een rol zal blijven spelen: “Ze hebben heel wat ervaring in de voedingssector, 

wat belangrijk is als we ook ons ERP-pakket willen vernieuwen. Maar de grootste troef 

van MAPA is zonder enige twijfel de competentie van zijn medewerkers. Welke vraag 

we ook stellen, we krijgen altijd een correct maar bovenal begrijpelijk antwoord. Die 

persoonlijke aanpak is wat ons betreft het geheime ingrediënt voor een succesvolle 

samenwerking!”
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