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Isomasters vertrouwt IT-beheer toe aan Savaco 
Isomasters, gevestigd in Beveren-Leie, is gespecialiseerd in isotherme constructies zoals koelcellen en 
isolerende deuren. Het bedrijf ontstond in 2016 toen voormalige concurrenten Isocab en Isobar 
besloten hun ervaring samen te brengen in een joint-venture die vandaag zo'n 220 medewerkers telt. 
"We zijn dan wel een jonge joint-venture, maar allen samen hebben we meer dan 3000 jaar ervaring 
in isotherme constructies", weet ICT Manager Bert De Spiegelaere. 

En die ervaring is gekend tot ver in het buitenland. Zo bouwt Isomasters mee aan het grootste 
runderslachthuis op het Afrikaanse continent. Dat wordt gebouwd in Khartoum, de hoofdstad van 
Soedan. Isomasters levert hiervoor in totaal 54.000m² isolerende panelen, 530 isotherme deuren en 
aangepaste vloerisolatie, goed voor zo'n 5 miljoen euro. Een mooi referentieproject dus, vinden ze ook 
bij Isomasters. "Dit project is een bevestiging van onze groeistrategie", aldus Marketing Manager Jolien 
Van Daele, "Het bewijst dat onze voortdurende inspanningen om topkwaliteit te leveren, ook in het 
buitenland worden opgemerkt én gewaardeerd." 

IT cruciaal in dagelijkse bedrijfsvoering  

In zo'n ambitieus groeibedrijf als Isomasters speelt ook IT een cruciale rol, weet ICT Manager Bert De 
Spiegelaere. Samen met het IT-team heeft hij de taak om alle systemen up-and-running te houden. 
"Van aankoop over productie tot verkoop en verzending: het gebeurt bij ons allemaal in Dynamics AX, 
ons ERP-systeem. Daarnaast werken we ook met verschillende systemen die op maat van Isomasters 
zijn ontwikkeld. Als één van deze tools niet optimaal draait, heeft dat meteen gevolgen. IT speelt dus 
een cruciale rol binnen Isomasters." Voor Isomasters is het dan ook belangrijk dat hun 
bedrijfsapplicaties kunnen draaien op een performante en betrouwbare ICT-infrastructuur. 

Om die IT-infrastructuur uit te bouwen en te beheren, werkt Isomasters al jaren samen met Savaco. 
"Onze samenwerking gaat terug tot de aankoop van onze eerste server", vertelt Bert. "Later hielp 
Savaco ons bij het upgraden van onze volledige serverinfrastructuur. Recent vernieuwden we nog onze 
storage met een HPE 3PAR oplossing." 
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Expertise en advies  

Daarnaast maakt Isomasters ook gebruik van Savaco's dienstenaanbod. Maandelijks gaan 
Infrastructure Engineers Glenn en Jelle bij Isomasters langs om hen te ondersteunen bij het beheer 
van hun IT-infrastructuur. "Glenn en Jelle verzorgen de nodige updates, maintenance, monitoring, ... 
Ze houden met andere woorden de vinger aan de pols van onze IT-omgeving, zodat die in optimale 
conditie blijft", legt Bert uit. "Met zo'n vertrouwde persoon die ons op regelmatige tijdstippen komt 
bijstaan, halen we heel wat extra expertise in huis. We kunnen bij hen terecht met alle vragen die 
buiten onze eigen comfortzone vallen. Ze denken actief met ons mee, bieden ons een andere kijk op 
problemen of uitdagingen en geven advies waar we verder mee aan de slag kunnen." 

 

|Vragen?| 
Indien u nog vragen heeft over dit specifieke project of indien u 
meer informatie wenst over hoe Savaco kan helpen om uw IT-
doelstellingen te realiseren, aarzel niet om vrijblijvend contact op 
te nemen met ons.  
 
Meer info: www.savaco.com 
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