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100-jarig ENOT goed voorbereid 
op de toekomst met moderne 
ICT-infrastructuur van IDB4ict

Klantencase IDB4ict
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Hoewel ENOT nog steeds half-
fabricaten tot brillenglazen op 
sterkte slijpt en polijst, is er in 100 
jaar wel veel veranderd. In de be-
ginjaren slepen de grondleggers 
van ENOT alleen nog glazen voor 
zelfstandige opticiens. In die pio-
niersfase ontwierp het bedrijf zelf 
de machines. Door de overgang 
van glas naar kunststof en de 

opkomst van multi- en varifocale 
lenzen is de apparatuur alleen 
maar geavanceerder geworden. 
Ook de klantengroep is flink ver-

Hofleverancier ENOT B.V., de Eerste Nederlandsche Optische 
en Technische industrie, is al 100 jaar een van de grotere bril-
lenglas- en monturenleveranciers van Nederland. Het bedrijf 
startte in 1917 als pionier met het slijpen van glas. Dat preci-
siewerk gebeurt nu grotendeels met hightech machines omdat 
ENOT is blijven innoveren. In deze ontwikkeling speelt ICT een 
cruciale rol. Mede daarom heeft het bedrijf, samen met ICT-
partner IDB4ict, de complete ICT-infrastructuur vernieuwd. 
Hiermee zijn de continuïteit en kwaliteit van de bedrijfsactivi-
teiten ook de komende jaren gewaarborgd.

breed. Daarnaast was ENOT di-
rect betrokken bij de opkomst van 
de huidige brillenketens. Recenter 
speelde ENOT in op de lancering 
van nieuwe online spelers, zoals 
Ace & Tate.

Hoogwaardig brillenglas
Ondanks de dynamiek in de 
markt is het productieproces voor 
een belangrijk deel hetzelfde 
gebleven. Klanten plaatsen hun 
orders via uiteenlopende kana-
len, telefonisch, e-mail, fax en de 
webwinkel. Bij hun bestelling zit 
ook een recept. Dit is de basis 
voor het productieproces dat via 
halffabricaat, slijpen, polijsten en 
nabewerking tot een hoogwaardig 
brillenglas leidt. Voor een aantal 
klanten monteert ENOT het glas 
ook in het montuur, waarna het 

“We hebben een lange 
geschiedenis waarin 

het ons steeds lukt om 
nieuwe ontwikkelingen 

te omarmen.”
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eindresultaat verstuurd wordt.

Nieuwe ontwikkelingen 
omarmen
Na 100 jaar dynamiek is ENOT 
nog altijd een familiebedrijf. As-
sistent Hoofd Financiën Michael 
Keip is de vierde generatie in het 
bedrijf. “We hebben een lange ge-
schiedenis waarin het ons steeds 
lukt om nieuwe ontwikkelingen te 
omarmen of soms zelfs voor te 

zijn. Dat geldt voor de machines 
en voor de ICT-omgeving.” De 
eerste stap op dat vlak was de au-
tomatisering van de boekhouding 
ruim dertig jaar geleden. Destijds 
werkte het bedrijf al samen met 
IDB4ict in Woerden. Die geza-
menlijke historie is volgens ICT 
Manager André van den Broek 
heel waardevol. “ENOT heeft geen 
traditionele ICT-omgeving. De 
productie- en kantooromgeving 

deel van onze afspraken met 
sommige klanten. Zij willen geen 
risico’s lopen bij de levering van 
brillenglazen. Zij stellen ook voor-
waarden aan de beschikbaarheid 
van onze faciliteiten, bijvoorbeeld 
met een eis voor redundante 
systemen.”

Uitval direct opvangen
Tijdens het selectietraject voor 
een nieuwe hoog-beschikbare 
omgeving besloot ENOT de oude 
servers te vervangen door nieuwe 
Lenovo servers en een SAN te 
installeren. Dit alles staat op de 
eigen bedrijfslocatie. Van den 
Broek: “Door het grote belang van 
de omgeving voor onze kernac-
tiviteiten wilden we de stap naar 
de cloud nog niet maken. Om het 
onderhoud en beheer te vereen-
voudigen, hebben we op onze 
omgeving met VMware wel vir-

“Met de professionele 
ondersteuning van IDB4ict 

zijn we klaar voor de 
volgende 100 jaar.”

zijn verregaand geïntegreerd. 
Onze machines hebben spe-
cifieke informatie nodig om op 
de juiste manier brillenglazen 
te produceren. Hiervoor is geen 
standaardsoftware beschikbaar. 
Daarom hebben we een groot 
deel van de software samen met 
IDB4ict ontwikkeld. Tegelijkertijd 
kijken we samen steeds vooruit.”

Geen downtime
Het laatste project dat ENOT 
met IDB4ict heeft afgerond, is de 
vernieuwing van de ICT-infrastruc-
tuur. Van den Broek legt uit: “Het 
serverpark en de storage waren 
verouderd. We kunnen ons geen 
downtime permitteren omdat dan 
de productie en de webshops 
stilliggen. Bovendien is continuïteit 
van onze processen ook onder-

ICT Manager
 André van den Broek
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tuele servers ingericht. Daarmee 
kunnen we snel nieuwe servers 
inrichten en eventuele uitval direct 
opvangen door de redundante 
systemen.” In dit traject werkte 
ENOT bijna vanzelfsprekend 
samen met IDB4ict. “Ik noem dat 
ook bewust samenwerken. We 
hechten aan langdurige relaties 
met leveranciers en IDB4ict is 
daarop geen uitzondering. Ons 
partnerschap heeft een historie 
van ruim 30 jaar. Hun belangrijkste 
meerwaarde is dat ze niet alleen 
aanvullende technische kennis 
bieden, maar vooral onze proces-
sen goed snappen.”

Meegroeien met de organisatie
De wereld van de optiek is com-
plex, met zeer specifieke proces-
sen. Daar passen geen standaard-
oplossingen en doorsnee support 
bij. ENOT ontkomt daardoor niet 
aan maatwerk. “Tegelijkertijd mag 
dat onze ontwikkeling en groei niet 
belemmeren. In onze softwareont-
wikkeling moeten we er rekening 
mee houden dat de omgeving be-
heersbaar en onderhoudbaar blijft. 
IDB4ict begrijpt dat en handelt 
daarnaar.” ENOT heeft bijvoor-
beeld een eigen ERP-systeem 
ontwikkeld en IDB4ict was nauw 
betrokken bij het programmeren 
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“We besteden met 
vertrouwen het beheer 
van onze omgeving uit.”

en het ontwikkelen van de inter-
faces met de productiemachines. 
“Op die manier zijn ze meege-
groeid met onze organisatie. Maar 
misschien wel belangrijker is dat 
ze ook beseffen wat de impact van 
een storing is en daar ook altijd 
naar handelen. We besteden met 
vertrouwen het beheer van onze 
omgeving aan hen uit. Naast re-
mote beheer en het oplossen van 
incidenten, ondersteunt IDB4ict 
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ons bij projecten en hosten ze 
onze webshops.” 

Praktische insteek
Een ander project dat IDB4ict 
en ENOT recent afrondden, is 
de installatie van een professio-
neel WiFi-netwerk. Dit draadloos 
netwerk is geïnstalleerd met het 
oog op de implementatie van een 
nieuw Warehouse Management 
Systeem (WMS). “We gaan hand-
helds gebruiken in ons magazijn 
met lenzen, halffabricaten en 
monturen. Die stap vereist een be-
trouwbaar en stabiel WiFi-netwerk 

in het gehele gebouw. Samen met 
IDB4ict hebben we een netwerk 
van Ruckus geselecteerd. 
Naast een hoge beschikbaar-
heid en optimale dekking, zijn we 
dan ook verzekerd van optimale 
beveiliging. Ook dit project steekt 
IDB4ict praktisch in. In goed 
overleg zijn de access points op 
strategische plekken geplaatst 
voor de beste dekking.”
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Over ENOT

ENOT B.V., de Eerste Nederlandsche Optische en 
Technische industrie, is al 100 jaar een van de grotere 
brillenglas- en monturenleveranciers van Nederland. 
In 1917 startten twee broers het familiebedrijf en 
pionierden met het slijpen van glas. Inmiddels is de
 vierde generatie actief in het bedrijf en lukt het ENOT 
nog steeds om nieuwe ontwikkelingen te omarmen. 
De hofleverancier telt ongeveer vijftig medewerkers.

“De continuïteit 
van onze processen 

is onderdeel van onze 
afspraken met 

sommige klanten.”

Assistent Hoofd Financiën 
Michael Keip jr.

ENOT Amsterdam
Since 1917
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Blijven innoveren
De nieuwe ICT-infrastructuur is 
volgens Van den Broek en Keip 
schaalbaar genoeg om de activi-
teiten de komende jaren optimaal 
te ondersteunen. “Bovendien is de 
opzet flexibel genoeg om adequaat 
te reageren op nieuwe ontwikkelin-
gen in de wereld van de optiek. Zo 
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kunnen we blijven innoveren. In 
combinatie met de professionele 
ondersteuning van IDB4ict zien 
we ook de volgende 100 jaar met 
vertrouwen tegemoet.” 
 
Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze 
klantcase vragen of wilt u meer 

informatie over dit onderwerp? 
U kunt contact opnemen met Frank 
Luteijn van IDB4ict via telefoon-
nummer 0348 - 46 55 00 of via 
e-mailadres f.luteijn@idbgroep.nl
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IDB Groep
Vijzelmolenlaan 2, 3447 GX  Woerden
T (0348) 46 55 00

info@idbgroep.nl
www.idbgroep.nl
www.idb4ict.nl


