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Proact verbetert beschikbaarheid KMWE Group met 24x7 support 
 
KMWE Group, toonaangevend leverancier en partner voor zowel de High Tech Machinebouw en Aerospace, 
heeft gekozen voor datacenter- en clouddienstenprovider Proact om zijn IT-beschikbaarheid te verbeteren. Om 
de business te ondersteunen, koos KMWE voor een 24x7-monitoringdienst van Proact voor bepaalde 
infrastructuurcomponenten. Hiermee is het bedrijf in staat een snellere, betrouwbaardere en schaalbaardere 
infrastructuuromgeving te leveren. 
 
Proact stelde een oplossing voor op basis van enterprise-class technologie in combinatie met 24x7 proactief 
beheer en support via Proact’s managed cloud services. Dankzij realtime monitoring van de on-premise-
omgeving is KMWE er zeker van dat eventuele problemen opgelost zijn voor ze schade aanrichten en kosten 
opleveren voor de business. Zo optimaliseert het bedrijf tegelijkertijd de beschikbaarheid en verlaagt het risico’s. 
Naast deze beheerdienst neemt KMWE ook Proact’s premium support af voor meldingen bij incidenten in de 
hele omgeving. 
 
Door te kiezen voor Proact’s bewezen portfolio van managed cloud services – dat bedrijven al tien jaar helpt bij 
het creëren van wendbaarheid in de business – hoeft KMWE niet langer resources in te zetten voor het 
draaiende houden van de infrastructuur. In plaats daarvan kan de organisatie zich richten op strategie en 
innovatie en op strategische projecten die waarde toevoegen aan de business. Daarnaast is de continue groei 
van de organisatie eenvoudig onder controle te houden dankzij de schaalbare kenmerken van de nieuwe 
oplossing. 
 
Boris van den Reek IT management bij KMWE: “Proact werd ons aanbevolen door een andere leverancier, die 
al veel vertrouwen had in het kunnen van deze partij. Het werd duidelijk dat Proact veel ervaring had met 
organisaties van vergelijkbare grootte binnen onze branche, wat een groot pluspunt was. Proact bood ons 
precies wat we zochten: proactief en preventief beheer van onze infrastructuuromgeving.” 
 
Sander Dekker, Business Unit Director Proact Unit West van Proact: “KMWE, dat techniek als corebusiness 
heeft, vormt een goede match met ons technische hart. Het is mooi om waarde toe te voegen aan zo’n bedrijf. 
We kijken dan ook uit naar de verdere samenwerking. Proact’s managed cloud services zijn allemaal zo 
ontworpen dat ze veilig, beschikbaar en flexibel zijn, waardoor ze een perfecte match vormen met de behoeften 
van KMWE. We kijken ernaar uit KMWE te helpen servicelevels te verbeteren en tegelijkertijd kosten en risico’s 
te verlagen. Uiteindelijk is het doel om een effectief, virtueel verlengstuk van hun interne IT-afdeling te worden.” 

 
Voor meer informatie: 
Peter Javestad, Acting CEO and President, Proact, tel. +46 733 56 67 22, peter.javestad@proact.eu 
Sander Dekker, Business Unit Director Europe West, Proact, tel: +31 30 30 33 200, sander.dekker@proact.eu 
Danny Duggal, Head of Marketing Communications, Proact, tel. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu 

 
Over Proact    
Proact is Europa’s meest vooraanstaande, onafhankelijke datacenter- en clouddienstenprovider. Door het leveren van flexibele, 
toegankelijke en veilige IT-oplossingen en -diensten, helpen we organisaties en autoriteiten risico’s en kosten te verlagen en tegelijkertijd 
hun flexibiliteit, productiviteit en efficiëntie te vergroten. We hebben wereldwijd meer dan 5.000 projecten succesvol afgerond, hebben 
momenteel meer dan 3.500 klanten en beheren 100 petabyte aan informatie in de cloud. We hebben meer dan achthonderd medewerkers 
in dienst verdeeld over vijftien landen in Europa en Noord-Amerika. Ons moederbedrijf, Proact IT Group AB, is opgericht in 1994 en staat 
sinds 1999 genoteerd aan Nasdaq Stockholm (PACT). 
Voor meer informatie, bezoek www.proact.nl. 

Over KMWE 
KMWE Groep is toeleverancier en partner voor de High Tech Machinebouw en Aerospace. KMWE ontwikkelt en levert een grote variatie 
aan zeer complexe, functioneel kritische componenten en hoogwaardig (cleanroom) geassembleerde mechatronische modules aan diverse 
veeleisende klanten. Geen grote volumes, maar ingenieus maatwerk (high mix, low volume, high complexity). Tevens ondersteunen zij 
klanten in diverse projecten en zijn ze in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de totale productlevenscyclus: design, engineering, 
prototyping en testen, productie en nazorg. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven, ook wel Brainport regio genoemd. Brainport staat 
bekend als hét technologisch hart van de High Tech Industrie van Nederland en is één van de meest innovatieve regio’s van Europa. Vanaf 
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de oprichting in 1955 is KMWE inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met meer dan 550 gemotiveerde, goed opgeleide 
medewerkers. Meer informatie is te vinden op www.kmwe.com.  
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