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True legt betrouwbare basis voor groei digital
commerce bedrijf Propellor
Samen met Dell Technologies ontwikkelde True unieke Azure Stack HCI switchless 4 AX-node

set-up

Amsterdam – True, managed hostingprovider voor geoptimaliseerde web- en digitale

werkplekomgevingen en onderdeel van Broad Horizon, heeft voor Propellor een betrouwbare

basis gelegd voor de groei van het klantenbestand en de uitbouw van digitale services. Dit deed

True in samenwerking met Dell Technologies. De twee partijen ontwikkelden samen een unieke

Dell EMC Azure Stack HCI switchless 4 AX-node set-up. De combinatie van hardware en

software van deze IT-infrastructuur is speciaal samengesteld om het applicatielandschap van

Propellor optimaal te laten performen. True is wereldwijd de eerste partij die deze configuratie

op deze manier heeft draaien.

Stabiele, snelle en schaalbare IT voor optimale klantervaring

Propellor, een B2B digital commerce bedrijf, helpt bedrijven bij het digitaliseren van hun sales-

en orderprocessen. Omdat in de B2B-markt elke eindklant een eigen portfolio met

verschillende prijzen heeft, ondersteunt het platform van Propellor complexe orders met hoge

volumes. De onderliggende infrastructuur is bepalend voor het succes van klanten. Om een

optimale infrastructuur te garanderen maakt Propellor gebruik van de managed services van

True, wat zorgt voor een stabiele, snelle en schaalbare IT-infrastructuur als fundament voor een

optimale klantervaring in de front- en backend.
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OVER TRUE

True is een managed hostingprovider voor geoptimaliseerde web- en digitale werkplekomgevingen.

Sinds 2000 is True op jacht om het digitale landschap van organisaties op de meest slimme manier in te richten,
zodat uw (potentiële) klanten optimaal interacteren via het web en uw medewerkers altijd en overal veilig met
bedrijfsapplicaties en -data werken. True faciliteert een uitgebreide tech-operatie die continu en proactief web-
en digitale werkomgevingen van opdrachtgevers optimaliseert.

Jans Graver, Chief Revenue Officer en mede-eigenaar van Propellor B2B digital commerce: “De

portals die we ondersteunen zijn enorm complex. Om onze klanten optimaal te bedienen zijn

hoge performance en snelheid van belang. Bovendien breiden we de functionaliteit van ons

platform steeds verder uit, dus we moeten snel kunnen opschalen. In de zoektocht naar een

goede technologiepartner was daarom het belangijkste criterium dat de infrastructuur altijd

moet werken.”

Kilian Drewel, product marketeer bij True: “De keuze voor de Azure Stack HCI switchless 4 AX-

node set-up biedt diverse voordelen binnen één omgeving. Zo is de redundantie in het platform

zelf opgelost. Als er onverwacht een node uitvalt, wordt deze razendsnel overgenomen. Op deze

manier wordt continuïteit gewaarborgd. Verder zijn storage, network en compute op basis van

het HCI-concept maximaal verweven op één host. We zijn trots om samen met Dell

Technologies deze unieke set-up te hebben ontwikkeld en de eerste hostingpartij te zijn die de

set-up in deze vorm draaiende heeft.”

Service en proactiviteit

Naast de technische resources ligt de meerwaarde van True volgens Graver onder andere in het

hoge serviceniveau. Graver: “De proactieve en continue service van True zorgt ervoor dat wij

geen omkijken hebben naar de IT-infrastructuur. Het team van True monitort onze omgeving

en is constant aan het finetunen en optimaliseren. Dit geeft ons de kans om onze software te

verbeteren en verbreden. We benutten alle beschikbare capaciteit voor softwareontwikkeling

om onze klanten nog beter digitaal te ondersteunen, omdat we daarmee een onderscheidende

positie in de markt behouden.”

Meer weten over de samenwerking tussen True, Dell Technologies en Propellor? Lees het

volledige verhaal hier: https://www.true.nl/dellemc/azure-stack-hci-case/

https://www.true.nl/dellemc/azure-stack-hci-case/


Met de managed webspaces van True zijn organisaties in staat om webshops, websites & webapplicaties sneller
door te ontwikkelen, de laadtijd en conversie te verbeteren en de continuïteit van webdiensten te waarborgen.
True richt zich met haar weboplossingen o.a. op e-commerce bedrijven, online media, webapplicaties en digital
& media agencies,

Met de managed workspaces van True zijn organisaties in staat om medewerkers altijd, overal en op ieder
device met de juiste applicaties te laten werken. Opdrachtgevers kunnen middels identity & access regietools
wijzigingen doorvoeren en veilig regie over gebruikers, devices, applicatie en data voeren. Met de digitale
werkplekoplossingen worden onder andere productie & (maak)industrie, transport & logistiek, de grafische
sector, de zorg, non-profit en financiële dienstverlening bediend.

True optimaliseert web- & digitale werkomgevingen sinds 2000, heeft circa 150 specialisten in dienst, met
vestigingen in Amsterdam en Maastricht. True is onderdeel van Broad Horizon www.broadhorizon.nl.
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