KLANTCASE

Energie-efficiënte
MatrixCube
sluit goed aan bij CO2neutraal warehouse van

Van Marcke

Van Marcke is een Belgische onderneming met familiaal aandeelhouderschap. Ze werd gesticht in
1929 door Raymond Van Marcke te Kortrijk en wordt nu bestuurd door Caroline Van Marcke. Het bedrijf
telt 1.400 medewerkers en is actief in Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Malta en de
USA. Minkels Magazine sprak met Guido Gruwez
(IT’er bij Van Marcke) over de (IT-)uitdagingen
waar Van Marcke voor staat en de oplossing die
het bedrijf in de MatrixCube vond.

O

SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING
p de Belgische markt is Van Marcke marktleider in de
gespecialiseerde distributie van sanitair en centrale
verwarming. Gruwez: “Onze eindklanten zijn met name
de installateurs, maar we leveren ook aan particulieren via
onze showrooms. We staan sterk als wereldwijde challenger
in warmte en water. Zo openden we recent een winkel in
Zwitserland en hebben we in Luxemburg de firma CFM
overgenomen – ook een gespecialiseerde groothandel in sanitair
en verwarming – met honderd medewerkers. Momenteel tellen
we twintig winkels in Noord-Frankrijk. In de VS hebben we in
Nevada (Las Vegas) vier winkels, een tiental in Arizona en een
zestal in Texas (Dallas). Daarnaast groeien we in meer en meer
landen door de verkoop van huismerkproducten.”
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GEEN OMKIJKEN NAAR
Van Marcke weet dus snel te groeien.
Dit doet de distributeur door continu in
te spelen op marktveranderingen. “Nu
e-commerce steeds meer gemeengoed
wordt, staat een snelle levering voorop.
Daarbij houden we ook rekening met
het ecologische aspect. Zo zijn we
momenteel bezig met een nieuw,
CO2-neutraal warehouse van zo’n
80.000 m2 in België. Hiervoor waren we
op zoek naar een bijpassend, energieefficiënt micro datacenter. Op een
beurs maakte ik voor het eerst kennis
met de MatrixCube. Ik vond het direct

OVER VAN MARCKE
Van Marcke is veel meer dan distributiebedrijf en winkelketen. Het is een
bedrijf met een duidelijke ambitie: iedereen helpen bij het creëren van
een woning waar het heerlijk leven is. Deze ambitie is de basis van succes,
maar bij het realiseren hiervan komt veel kijken. Daarom vindt de klant bij
Van Marcke alles voor warmte en water, waaronder badkamers, wellnesstoestellen en sanitaironderdelen. Maar ook keukens, energiezuinige klimaatregeling, leidingwaterbesparende technieken, waterkwaliteitsbehandeling,
installatiemateriaal en gereedschappen.

een interessant concept. Nu servers
krachtiger worden, heb je steeds minder
rack space nodig om alle toepassingen te
laten draaien. Daar waar we vroeger vijf
of zes racks nodig hadden,
voldoet tegenwoordig een
micro datacenter met twee
racks. Het grote voordeel
van de MatrixCube vind
ik zijn energieverbruik.
Verder is de oplossing
erg
plug-and-play.
Je
zet de MatrixCube in een
gewone, kale ruimte die je
niet hoeft te koelen of af te
werken. Verder sluit je twee
kabels aan voor voeding
en voor databekabeling en
je bent er… Als dat goed is
ingeregeld, heb je er geen
omkijken naar!”

COMPLETE OPLOSSING
Naast het gemak is Gruwez ook
erg te spreken over de prijskwaliteitverhouding. “Die verhouding is
heel goed ten opzichte van een standaard
oplossing, waarbij je de ruimte moet
voorzien van isolatie, beveiliging, een
brandinstallatie en valse vloeren. Ook
andere micro datacenters konden voor
ons niet tegen de voordelen van de
MatrixCube op. De MatrixCube is voor
ons een hele complete oplossing –
voorzien van onder meer monitoring,
Legrand UPS’en, PDU’s van Raritan
en een brandblussysteem. Momenteel
hebben wij twee MatrixCubes naar
tevredenheid in gebruik, met een optie
voor een derde. Daarnaast zie ik al
toepassingsmogelijkheden voor het
kleinere micro datacenter van Minkels:
de MiniCube!”
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