Sneller, beter, goedkoper: de
MöllerGroup is “volkomen
gelukkig” met Automation
Machine
MöllerGroup
De MöllerGroup is al meer dan 275 jaar een familiebedrijf.
Het succesverhaal is gebaseerd op de innovatieve know-how
voor actuele technologieën en een mondiale oriëntatie. De
kerncompetenties van MöllerGroup bevinden zich op het
gebied van kunststoftechniek en verwerking van flexibele
materialen. Wereldwijd werken er 1.800 medewerkers voor
MöllerGroup.
De noodzaak tot het overgaan naar een nieuwe generatie
servers in combinatie met het stopzetten van de Citrix
softwarelicenties, noodzaakte de MöllerGroup naar een nieuwe
oplossing voor het beheer van de gehoste desktops te zoeken.
Met behulp van Automation Machine van Login Consultants,
kan aan alle eisen met succes worden voldaan.
De uitdaging
Nadat bleek dat een aantal medewerkers op de locaties in
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten slechts een
beperkt aantal Office-documenten konden openen, werd de
noodzaak om actie te ondernemen duidelijk: de overgang naar
een nieuwe generatie servers was onvermijdelijk. Bovendien
stopte men met het gebruik van de tot dan toe gebruikte
Citrix-oplossing. Hierdoor ging Bastian Maier, IT-teamleider en
verantwoordelijk voor de wereldwijde Citrix-administratie bij
MöllerTech in Thüringen op zoek naar een complete, flexibele
oplossing om de nieuwe omgeving op de lange termijn beter
voorspelbaar en productiever te maken. Aangezien men bij
MöllerTech Thüringen al zeer tevreden was met de andere
oplossingen van Login Consultants, koos Bastian Maier voor
“Automation Machine for Hosted Desktops”.

Naam: MöllerGroup
Sector: Industrie
Uitdagingen:
• Overgang naar nieuwe servers was
noodzakelijk
• Citrix softwarelicenties werden
stopgezet
Oplossingen:
• Migratie naar nieuwe generatie
servers
• Automation Machine for Hosted
Desktops
Resultaten:
• Complete en flexibele oplossing
om de omgeving voorspelbaarder
en productiever te maken
• Aanzienlijke besparing van
werkbelasting en een merkbare
verbetering van de performance

De oplossing
In slechts 6 weken was de implementatie van
Automation Machine en de overgang naar
de laatste versie van Windows Server bij de
MöllerGroup gerealiseerd. Daarbij waren niet alleen
alle noodzakelijke scripts over de printer mappings
en het registratieproces gecreëerd. Tevens lieten
eventuele technische problemen op het gebied
van taalinstellingen zich gemakkelijk oplossen met
deze nieuwe oplossing. Met Automation Machine
is het nu bijvoorbeeld mogelijk om de nieuwe
Office-applicaties met slechts een paar klikken
beschikbaar te stellen aan de 185 gebruikers op de
Citrix-locaties.

“De samenwerking met Login
Consultants verliep perfect. Als
ik ‘s ochtends belde met een
vraag of een probleem, had ik
‘s middags al een voorstel voor
een oplossing. Deze waardevolle
samenwerking heeft aanzienlijk
bijgedragen aan de snelle en
soepele overgang.”
De voordelen
“Over het algeheel leidt Automation Machine
tot een merkbare toename van de prestaties en
significante afname van de workload”, benadrukt
de IT-teamleider. Hij noemt in het bijzonder de
volgende punten:
•
•

•

Uniforme software installatie en configuratie op
alle servers.
Enorme tijdsbesparing op het beheer: voor de
installatie van een nieuwe server is nu slechts
een klein script nodig, de rest gaat automatisch.
De nieuwe servers kunnen direct in productie
genomen worden.
Significante besparing op kosten voor licenties:
MöllerGroup bespaart jaarlijks enkele duizenden
euro’s doordat het nu duidelijk inzicht heeft in

•

•

de kosten van zwevende (verborgen) licenties.
Geautomatiseerd onderhoud door Automation
Machine bespaart werktijd en vermindert het
risico op fouten.
Flexibiliteit en openheid: met Automation
Machine kunnen individuele probleemgebieden
in IT-beheer worden geadresseerd op een
manier dat niet mogelijk was in Citrix.

“Sinds de inzet van Automation Machine is ons ITbeheer sterk vereenvoudigd”, vertelt Bastian Maier.
“Het is niet alleen makkelijker, maar ook flexibeler en
transparanter. We kunnen nu duidelijk sneller werken
en met Automation Machine besparen we significant
op de licentiekosten door het optimaliseren van het
beheer van zwevende licenties. Al met al kan ik met
volle overtuiging zeggen: met Automation Machine
werkt alles precies naar wens.”

Login Consultants is een onafhankelijke
internationale IT-dienstverlener gericht op End User Computing. Met
innovatieve en unieke oplossingen
helpen we onze klanten de juiste balans
te vinden tussen beheerbare IT en een
flexibele gebruikersomgeving.
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