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Cordstrap uit Venray biedt wereldwijd klanten oplossingen
om ladingen veilig op de plaats van bestemming aan te
laten komen. Ten behoeve van de bedrijfsvoering wil het
internationaal opererende bedrijf de zekerheid dat data
tussen de verschillende IT-oplossingen zich ongehinderd
laat uitwisselen. Een generieke stekkerdoos gaat de basis
vormen voor alle datakoppelingen.
De uitdaging

UITDAGING
• Verdergaand automatiseren van
verwerkingsprocessen
• Volledige controle over
alle data

Met 3 internationale productielocaties, ruim 450 medewerkers in 20 landen
en verkoopactiviteiten in meer dan 50 landen is de bedrijfsvoering bij
Cordstrap sterk afhankelijk van een goed functionerende
informatievoorziening.
De onderneming werkt met diverse systemen die deels in de cloud en deels
on-premises zijn ondergebracht. In het kader van een ’Operational
Excellence’ programma streeft Cordstrap naar een verdere stroomlijning
van het databeheer en het automatiseren van de verwerkingsprocessen.
Reeds langer fungeert Phact uit Venray als partner van Cordstrap bij de
ontwikkeling en implementatie van de diverse IT-oplossingen.

Migratie naar de cloud

OPLOSSING
• IRIS Enterprise Service Bus
• Implementatie in de Azure cloud
• Gefaseerde implementatie met
bestaande systemen

“De samenwerking met Phact is
heel prettig. Ik waardeer hun proactiviteit en hun gezonde mate van
pragmatisme. Zij werken heel
flexibel en dankzij hun agile
werkmethode voelden wij ons als
klant te allen tijde in control.”
ARNOUD BECKERS
Global IT Director Cordstrap

Phact adviseerde Cordstrap om de verschillende één-op-één koppelingen
tussen de uiteenlopende softwaretoepassingen voor de bedrijfsvoering te
vervangen door een gemeenschappelijke Enterprise Service Bus (ESB). Die
moet ervoor zorgen dat alle data binnen het bedrijf op een consistente,
alsmede efficiënte en veilige wijze hun weg vinden naar systemen en
gebruikers. Na een uitgebreid selectietraject viel de keuze op IRIS van
InterSystems. Inmiddels is er een cloud gebaseerde ESB-koppeling onder
Microsofts Azure gerealiseerd tussen het on-premises ERP-systeem en het
cloud gebaseerde facturatiesysteem. Cordstrap streeft ernaar om meer onpremises applicaties naar de cloud te migreren. De ondersteuning van IRIS is
een belangrijke pijler onder die ambitie.
Met behulp van IRIS heeft Phact gefaseerd tien koppelingen opgeleverd. Als
sterke punten van de ESB noemen de softwarearchitecten de geïntegreerde
workflow, en de analyse instrumenten. Die bieden vooral uitkomst bij het
opsporen van fouten en het managen van koppelingen. InterSystems biedt
een brede ondersteuning van protocollen en standaarden in zowel de
nieuwste technologieën alsook voor ’legacy’ systemen. Dit was voor
Cordstrap een belangrijke overweging tijdens het selectietraject. IRIS omvat
een reeks van geïntegreerde functies voor het maken van koppelingen voor
het uitwisselen van data uit verschillende systemen en het orkestreren,
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RESULTATEN
• Een toekomstbestendige
integratieoplossing
• Een belangrijke stap binnen het
“Operational Excellence”
programma
• Een verdergaande integratie met
klanten en leveranciers

bewaken en analyseren van de operationele processen. Zo zal Cordstrap
met de ESB een verdergaande integratie gaan realiseren met klanten en
leveranciers in de logistieke keten. Hiermee worden kosten verlaagd en
fouten gereduceerd.
Tevens heeft Cordstrap de ambitie om te blijven innoveren, ook op ITgebied. Introductie en ontwikkeling van nieuwe applicaties en oplossingen
moeten naadloos passen in de bestaande architectuur. Met het IRISplatform verwacht Cordstrap die ambitie waar te maken.

Over Cordstrap
Cordstrap is de wereldleider op het gebied van ladingvastzetsystemen.
Cordstrap is sinds 1965 voorloper van een revolutie op het gebied van de
bescherming van goederen. Het is de missie van Cordstrap om wereldwijd
lading te beschermen door producten en oplossingen aan te reiken die
ervoor zorgen dat waardevolle goederen van hun klanten veilig
getransporteerd worden via weg, lucht, zee en spoor.

“De ontwikkelaars van Phact
nemen initiatief om dingen af te
stemmen en zijn proactief in hun
werkwijze. Het resultaat van hun
werk stelt ons in staat om onze
processen te verbeteren.”
ARNOUD BECKERS
Global IT Director Cordstrap

Cordstrap heeft drie internationale productielocaties en is actief in meer
dan 50 landen wereldwijd. Cordstrap combineert een goede
productportefeuille met een coöperatieve benadering en biedt de beste
trainingen, expertise voor diverse toepassingen en juridisch inzicht voor
klanten.
Vele toonaangevende multinationals vertrouwen erop dat Cordstrap hun
waardevolle goederen veilig vervoert aan de hand van oplossingen voor
zowel nationaal als internationaal goederentransport, die volledig aan de
CTU-code richtlijnen voldoen.

Wij zijn Phact
Phact is uw partner voor maatwerk software- en hardwareoplossingen, data services en ICT support &
consultancy. Wij bieden oplossingen die bedrijven efficiënter en wendbaarder maken.
Wij ondersteunen met onze dienstverlening organisaties in hun digitale transformatie. Met onze specialisatie in
onder meer Rapid Application Development (OutSystems) en Internet of Things ontwikkelen wij applicaties die
naadloos aansluiten op uw bestaande processen. Ook verzorgen wij inzicht in bergen data om bedrijfsprocessen
slimmer en efficiënter te maken en ontzorgen wij organisaties door hun volledige IT-omgeving te beheren.
De professionals van Phact hebben stuk voor stuk een passie voor ICT en de unieke combinatie van expertises
binnen Phact maakt ons een one stop shop voor innovatieve totaaloplossingen voor elke uitdaging.
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