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In geval van overlijden verleent Monuta steun
aan nabestaanden door onder andere alle
organisatorische zaken rondom een uitvaart
op zich te nemen. Communicatietechnologie
speelt daarbij een belangrijke rol. Monuta
beschikt hiervoor over een uiterst betrouwbaar
IT-infrasysteem.
Na het overlijden van een dierbare is stress
rondom het organiseren van de uitvaart het
laatste waarmee nabestaanden geconfronteerd
willen worden. In de uitvaartzorg draait daarom
alles om betrouwbaarheid, kwaliteit, flexibiliteit,
foutloze communicatie en persoonlijke aandacht
voor de nabestaanden. Voor de meeste
administratieve back-office activiteiten, waaronder
de online verkoop van uitvaartverzekeringen,
de betalingsafhandelingen en de opslag van
klantgegevens, vertrouwen de medewerkers van
Monuta op de interne ICT-systemen Mona Lisa en
Muvis die op servers in de Main Equipment Room
(MER) van de Apeldoornse hoofdvestiging draaien.
Een uitval van deze systemen, al is het maar
tijdelijk, kan Monuta zich niet veroorloven.
Arno Hofman, Senior Systeembeheerder en
Coördinator Business Continuity Management
bij Monuta: “Continuïteit is zeer belangrijk
voor Monuta. Een uitvaart wacht niet, en in de
uitvaartbranche kun je het maar één keer goed
doen. Daarom is het cruciaal dat al onze systemen

altijd beschikbaar zijn. We zijn 24/7 bereikbaar
voor onze klanten en onze medewerkers hebben
overal en altijd toegang tot de meest actuele
klantgegevens. Bij het inrichten van een nieuwe
serverruimte voor het hoofdkantoor in Apeldoorn
in 2012 was een maximale betrouwbaarheid
van het IT-infrasysteem dan ook één van onze
belangrijkste wensen.”
Monuta beschikt over een eigen service center
(het Service Center Uitvaart (SCU) waar speciaal
opgeleide medewerkers 24 uur per dag en
zeven dagen per week bereikbaar zijn. Voor de
nabestaanden vormen zij het eerste aanspreekpunt
na het overlijden van een dierbare. Zij spreken hun
medeleven uit, beantwoorden de meest prangende
vragen en stellen de nabestaanden gerust. Ook
nemen zij alle nodige informatie op in het ICTsysteem dat de lokale uitvaartverzorger real time
inzicht in alle actuele gegevens biedt. Wanneer
een uitvaartverzorger door een collega moet
worden vervangen zorgt dit systeem ervoor dat alle
processen vlekkeloos verlopen.
Een optimale beschikbaarheid van de online
diensten is volgens Hofman ook vanuit
commerciële overwegingen belangrijk. Hofman:
“Veel uitvaartverzekeringen worden tegenwoordig
online afgesloten en een groot deel van de
omzet van Monuta vloeit hieruit voort. Voor onze
verzekeringsdiensten maken onze medewerkers
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“De resultaten tonen aan dat deze vorm
van Life Cycle Management en preventief
onderhoud in de praktijk echt werkt.”

gebruik van het Mona Lisa programma. Ook het
online portal ‘Mijn Monuta’ moet altijd bereikbaar
zijn want dat is waar de verzekerden naartoe
gaan om inzicht over de afgesloten verzekering
en de prijsindexeringen te krijgen. Al geruime
tijd kunnen verzekerden ook hun uitvaartwensen
via onze online portals kenbaar maken. Na het
online invoeren van enkele gegevens kunnen
de premieberekeningen automatisch worden
uitgevoerd. In de toekomst zullen we ons steeds
nadrukkelijker op onze online diensten richten. Een
optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid blijft
dus cruciaal voor onze dienstverlening.”
One Shop Service
Om de kans op miscommunicatie en vertragingen
te minimaliseren koos Monuta voor een
technologiepartner die zowel de aanleg als het
onderhoud van de IT-infrastructuur kon verzorgen.
Hofman: “X-ICT stelde onze Main Equipment
Room (MER) samen en realiseerde die combinatie
van betrouwbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit
die we zochten. Om de beschikbaarheid van
de systemen te garanderen installeerde X-ICT
een volledig redundante (N+1) IT-infrastructuur,
bestaande uit onder andere een Rittal RiMatrix
systeem inclusief een 3-fase UPS systeem en twee
DX downflow koelsystemen voor een betrouwbare
en duurzame koeling van onze IT-racks in een Cold
Cube opstelling.”
Monuta maakte een weloverwogen keuze om
X-ICT ook voor het onderhoud van de MER in
te schakelen. Hofman: “X-ICT onderhoudt korte
communicatielijnen met alle toeleveranciers,

dus als we iets nodig hebben dan lost X-ICT
dat snel voor ons op en hebben we er zelf geen
omkijken meer naar. Toen de displays van de PSM
stroomrails aanvankelijk niet werkten heeft X-ICT
deze direct vervangen. Zij begrepen dat we die
rails snel nodig hadden om de stroomgroepen
zodanig te kunnen inrichten dat de servers online
blijven als er een groep uitvalt. De medewerkers
van X-ICT weten precies hoe alles is opgebouwd
en hoe alle systeemonderdelen samenwerken.”
Life Cycle Maintenance
Voor het preventief onderhoud van de Rittal
systeemproducten werkt X-ICT nauw samen
met de service organisate van Rittal. Hofman:
“Vorig jaar hadden we een klein probleempje
met één van de downflow units. We belden
X-ICT en zij stuurden een Rittal service engineer
langs die het probleem adequaat oploste.Dat is
het voordeel van service die uitgevoerd wordt
door service engineers van de producent: die
kennen de apparatuur door en door. En ze staan
met elkaar in contact. Daardoor kunnen ze de
oorzaak van elk probleem snel achterhalen.”
Elbert Raben, Product Manager Rittal International
Service: “Moderne sensortechnologie en ons
digitale productinformatiesysteem geeft ons
op elk moment inzicht in de onderhoudsstaat
van alle componenten. Daardoor kunnen
onze onderhoudsmonteurs storingen proactief
voorkomen, want dat is altijd beter dan repareren.
Dit is niet alleen de meest effectieve maar
ook de voordeligste manier om een optimale
beschikbaarheid van de IT-infra systemen te
garanderen.”

Beschikbaarheid is teamwork
Monuta neemt het gevaar op calamiteiten uiterst
serieus. Hofman: “Als er bijvoorbeeld brand in het
gebouw ontstaat blijven de processen voor onze
klanten doorlopen en blijft Monuta altijd bereikbaar.
Daarvoor hebben we een complete uitwijklocatie
ingericht. Ook staan elders in een datacenter twee
IT-racks klaar die bij een calamiteit alle essentiële
data leveren.” Raben: “Met zijn allen in de keten
zorgen we ervoor dat alle gegevens beschikbaar
zijn: X-ICT en Rittal aan de hardware kant, en
Monuta aan de applicatiekant door alle data te
spiegelen.”
Resultaten
Vijf jaar na oplevering van de MER maken Monuta
en de service-partners de tussenbalans op.
Monuta toont zich tevreden over het resultaat
van de preventief onderhoud door X-ICT en
Rittal. Hofman: “De resultaten spreken voor
zich. We hebben sinds 2012 geen enkel geval
van systeemuitval moeten meemaken, dat
gerelateerd was aan onze MER. We zijn dan
ook zeer tevreden over het positieve effect van
de onderhoudsdiensten van X-ICT en Rittal. De
resultaten tonen aan dat deze vorm van Life
Cycle Management en preventief onderhoud in de
praktijk echt werkt.”
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