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Media Manager, een aanvulling op IBM

Tivoli Storage Manager, is een geregis-

treerd systeem en daardoor in elke fase

controleerbaar. Gebruikers kunnen snel

bepalen waar een tape is. Op de kluislo-

catie is via eventueel uit te printen lijsten

en het gebruik van de handbarcodescan-

ner de locatie en status van de tapes

bekend. Het ‘handmatig’ tellen en con-

troleren van de tapes is niet meer nodig.

PLCS ontving voor Media Manager de

officiële IBM ‘Ready For Tivoli’-certifice-

ring en -award. Pijpelink: "Zonder Media

Manager hebben bedrijven een speciale

operator nodig voor de tape library-robot.

De tapes die de robot vrijgeeft, worden

vervolgens ingepakt en reisklaar

gemaakt. De operator moet dit proces

controleren. Toch kunnen er dan dingen

fout lopen, omdat tapes verkeerd behan-

deld worden of omdat de data op de

tapes onbekend is. Soms blijven lege

tapes in de kluis liggen. In deze gevallen

is er sprake van een desinvestering."

Anton van Leeuwen, IT Operations

Manager van Ben, vindt Media Manager

een adequate oplossing: "Het systeem

stelt ons in staat om het administreren

van tapes eenvoudig uit te voeren. Sinds

we Media Manager gebruiken, weten we

exact waar tapes zich bevinden."

Ton Zwart, manager Datacenters en Sto-

rage bij Nuon, is ook enthousiast: "Het

uitwisselen van tapes tussen onze

datacenters in Nederland was altijd een

probleem. Met Media Manager kunnen

onze operators snel en efficiënt werken en

dat leidt tot aanzienlijke tijdbesparingen."

Ook Erwin Mertens van Makro België is

tevreden over de kwaliteiten van Media

Manager. "Wij brengen onze copytapes

dagelijks naar onze vestigingen. Doordat

onze uitwijkprocedure essentieel is voor

de IT-bedrijfsvoering, willen we zeker

weten dat de juiste tapes in de kluis wor-

den opgeborgen. Dankzij Media

Manager is dat werk verkort tot enkele

minuten per dag. Ideaal." 

Over PLCS

Het in 1999 opgerichte en in Hendrik-

Ido-Ambacht gevestigde PLCS groeit

snel. Het bedrijf is op het terrein van

Tivoli Storage Manager de  IBM-soft-

warepartner in Nederland. PLCS ont-

ving  de officiële IBM 'Ready For Tivoli'-

certificering en -award voor Media

Manager. PLCS is actief in het MKB tot

aan Top 2000-bedrijven. PLCS gaat

Media Manager verkopen via IBM Busi-

ness partners. 

http://www.tsmmediamanager.nl email:

info@tsmmediamanager.nl

Media Manager for TSM is een vei-

lig, betrouwbaar, tijdbesparend en

gebruiksvriendelijk tapebeheersys-

teem voor gebruikers van IBM Tivoli

Storage Manager. "Met Media

Manager vinden tapehandelingen

volledig georganiseerd plaats", ver-

telt PLCS-directeur Peter Pijpelink.

"Daarnaast zijn tapes met een bar-

code en scanner snel te lokalise-

ren. Ook het dataverlies door menselijk falen is uitgesloten en

het systeem bespaart op mediakosten. De ROI op de lage

investering is hoog."
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Media Manager dé oplossing voor
tapebeheerproblemen


