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Glencore Agriculture kiest voor toekomstvaste IT-
infrastructuur van Proact 

Glencore Agriculture B.V. kiest Proact voor de vervanging van zijn huidige server-, 
storage- en netwerkomgeving. De datacenter solution provider en cloudspecialist levert 
een complete IT-infrastructuur, aangevuld met 24x7-support. De oplossing is zonder 
langdurig, risicovol implementatietraject te integreren in de bestaande omgeving. De 
keus viel op Proact als leverancier vanwege de bewezen kennis en kunde en het 
commitment in de samenwerking de afgelopen jaren. 

Glencore Agriculture B.V. heeft een sterke aanwezigheid in belangrijke import- en exportmarkten in meer 
dan 35 landen wereldwijd. Mede hierdoor is Glencore Agriculture B.V. afhankelijk van een 
hoogbeschikbare IT-infrastructuur. Vereenvoudigd beheer en een flexibele oplossing waren twee 
belangrijke eisen aan de nieuwe hardware en software. 

Proact adviseerde een toekomstvaste oplossing op basis van Cisco UCS Blade-servers, Cisco Nexus en 
een NetApp AFF8080 MetroCluster. Dankzij de 24x7-support kan het beheerteam van Glencore 
Agriculture B.V. altijd terecht voor ondersteuning en advies. Glencore Agriculture B.V. maakt met deze 
nieuwe oplossing gebruik van bewezen technologie, waardoor de projectrisico's minimaal zijn. Verder 
profiteert het bedrijf van veel performance vanwege All Flash.  

Rick van Emden, Head of IT Operations bij Glencore Agriculture B.V.: “In de jaren dat we nu 
samenwerken met Proact heeft deze partij bewezen een betrouwbare partner te zijn. Met deze oplossing 
hebben we een future-proof infrastructuur, zonder dat we veel hoeven te veranderen aan de bestaande 
inrichting en onze manier van werken.”  

Sander Dekker, Business Unit Director Europe West bij Proact: “Onze prettige samenwerking met 
Glencore Agriculture B.V. heeft ertoe geleid dat ons weer een mooie opdracht is gegund. Een stabiele en 
snelle IT-infrastructuur is cruciaal voor de business van Glencore Agriculture B.V. Het vervult ons met 
trots dat Glencore Agriculture B.V. wederom gebruikmaakt van onze expertise.  We kijken uit naar verdere 
uitbouw van deze samenwerking.” 

For further information, please contact: 
Sander Dekker, Business Unit Director Europe West, Tel. +31 (0)30 30 33 200, sander.dekker@proact.eu  
 
Over Proact 
Proact is Europa’s grootste datacenter solution provider en cloudspecialist, met meer dan zeshonderd medewerkers verdeeld over 
vijftien landen. Als specialist levert Proact niet alleen storage-, network- en computing-oplossingen, maar ook de bijbehorende 
support, consultancy, financing en het beheer. Het bedrijf is ook Europa’s grootste managed cloud serviceprovider met meer dan 70 
petabyte aan beheerde data, ondergebracht in zowel eigen datacenters als in die van klanten. Proact heeft oplossingen en diensten 
geleverd bij meer dan 4.000 klanten en is beursgenoteerd. Voor meer informatie: www.proact.nl.    

Over Glencore Agriculture 
Glencore Agriculture B.V. is onderdeel van Glencore Agriculture. Glencore Agriculture is wereldwijd toonaangevend in de 
vervaardiging, verwerking en afzet van landbouwproducten. Het strategische netwerk van middelen en infrastructuur en de sterke 
relaties in de hele keten stellen Glencore Agriculture in staat op efficiënte en effectieve wijze te voldoen aan de behoeften van onze 
klanten over de hele wereld. Glencore Agriculture heeft een sterke aanwezigheid in alle belangrijke import- en exportmarkten. De 
activiteiten zijn verspreid over meer dan 35 landen wereldwijd, waaronder marketingkantoren in 34 landen. 
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De vervaardiging- en afzetactiviteiten zijn opgezet in een netwerk van hoogwaardige middelen, bestaande uit 274 opslaglocaties, 36 
verwerkingslocaties en 23 havens op strategische locaties over de hele wereld. Daarnaast stellen de internationale vloot met 
schepen en de spoorvervoermiddelen het bedrijf in staat te zorgen voor tijdige en efficiënte levering van producten aan de klanten 
van Glencore Agriculture. 


