
Picanol Group verhoogt bedrijfszekerheid met nieuwe IT-racks  

Uitbouwen van de edge 

 

Picanol Group streeft een gestandaardiseerde IT-omgeving na. Dat vereenvoudigt het 

beheer, de beveiliging en het onderhoud, en draagt zo bij aan de bedrijfscontinuïteit. 

Verspreid over de productiehallen in Ieper kregen lokale servers en switches onderdak 

in nieuwe IT-racks van Rittal. 

 

Picanol Group staat internationaal bekend om zijn hoogtechnologische weefmachines. Maar 

de groep met hoofdzetel in Ieper doet meer dan dat. Het bedrijf Picanol zorgt voor het 

ontwerp, de verkoop en de productie van weefmachines, wisselstukken en accessoires. 

Daarnaast is er Proferro, dat onderdelen fabriceert in gietijzer, en PsiControl, dat 

elektronicasystemen ontwikkelt produceert. De assemblage van weefmachines en de 

activiteiten van de gieterij gebeuren in Ieper. De activiteiten van PsiControl bevinden zich in 

Ieper en in Roemenië. Daarnaast heeft de groep nog een productievestiging voor 

weefmachines in China. Alles samen telt Picanol meer dan 2.300 medewerkers wereldwijd. 

 

“We runnen onze IT-infrastructuur in een behoorlijk veeleisende omgeving”, zegt Wago 

Louage. Als systeemingenieur is hij bij Picanol Group verantwoordelijk voor 

netwerkinfrastructuur en security. “De productiehallen zijn geen clean room”, lacht hij. “Er is 

vaak veel stof en de temperatuur kan oplopen, onder meer in de gieterij.” Het is dan ook niet 

evident om in zo’n omgeving servers en netwerkcomponenten van een nette en veilige 

behuizing te voorzien. “Elektriciteitsborden hebben vergelijkbare eisen”, legt Wago uit. 

“Voor die installaties hadden we al ervaring met de industriële kasten van Rittal.” Toen de 

vervanging van de bestaande IT-racks op de agenda kwam, besliste het bedrijf om ook 

daarvoor met Rittal in zee te gaan. 

 

Veertig racks 

De activiteiten van de Picanol Group strekken zich in Ieper uit over een hele reeks hallen, 

verspreid over een groot domein. De industriële omgeving verplicht het bedrijf zijn IT 

decentraal uit te bouwen. “De netwerkverbindingen over koper zijn nu eenmaal beperkt in 

afstand”, zegt Wago. “Daarom verschuift er automatisch veel verantwoordelijkheid naar de 

edge.” Concreet beheert de groep in de diverse fabriekshallen veertig IT-racks. Daarin 

bevinden zich servers en switches die telkens lokaal voor de ondersteuning van medewerkers 

en machines instaan. “Doorheen de jaren waren er almaar meer racks bijgekomen”, vertelt 

Wago Louage. “Het leverde een heterogene omgeving op, met racks van verschillende types 

en merken.” 

 

Picanol Group besliste om het park van IT-racks te standaardiseren met Rittal: veertig 

exemplaren van 800 bij 800 mm, met daarin een rack van 42 units hoog, gemonteerd op een 

sokkel. Partner Distecable stond in voor de implementatie. “Het traject liep van februari tot 

mei”, vervolgt Wago. “We werkten telkens op twee locaties tegelijk, a rato van twee 

werkdagen per kast.” De migratie vond voornamelijk ’s nachts plaats. “Het was zeker niet 

altijd eenvoudig, omdat we met heel wat continue productielijnen werken. Geval per geval 

hebben we in nauw overleg met de business beslist wanneer het beste moment was om de 

oefening uit te voeren: het bestaande rack gecontroleerd uitschakelen, servers en switch 

ontkoppelen, het nieuwe rack installeren, het materiaal aanbrengen en correct bekabelen.” 

 

  



Extra veiligheid 

De migratie past binnen het streven van Picanol Group naar een gestandaardiseerde IT-

omgeving. Tegelijk wilde het bedrijf de beveiliging van de IT-racks verbeteren. Alle racks 

zijn afgesloten met een elektronisch systeem, aangestuurd door een badgelezer. “Het laat ons 

toe heel gericht op te volgen wie toegang krijgt tot de kasten, bijvoorbeeld in functie van 

onderhoud”, zegt Wago Louage. “Het systeem vermijdt alvast dat eender wie een rack kan 

openmaken of dat een kast onbeheerd open blijft staan.” Bij een noodgeval – bijvoorbeeld 

wanneer er geen elektriciteit zou zijn of de badgelezer stuk is – blijft het mogelijk het rack 

met een sleutel te openen. “Ook daar hebben we voor extra veiligheid gekozen. We gebruiken 

een eigen sleutel, niet de sleutel die Rittal standaard bij de racks levert.” 

 

De toegangscontrole maakt deel uit van CMC III, het systeem waarmee Rittal zijn racks 

beveiligt. Bij de racks van de Picanol Group volstaat passieve koeling. Voor de zekerheid 

volgt het bedrijf via CMC III de temperatuur in de racks op. Mocht er op termijn ergens een 

probleem met een te hoge temperatuur ontstaan, dan is het mogelijk om op een eenvoudige 

manier actieve koeling in een rack te voorzien. “Met de IT-racks van Rittal hebben we alle 

lokale servers en switches een net en veilig onderkomen bezorgd”, aldus nog Wago Louage. 

“Het project heeft de algemene kwaliteit en veiligheid van ons netwerk verhoogd. Op die 

manier draagt de investering in de racks rechtstreeks bij aan onze bedrijfszekerheid.” 

 


