
CIREX is één van de grootste staalgieterijen ter wereld die giet volgens de 
‘verloren was’-methode. Met behulp van de methode kunnen complexe 
3D vormgegeven producten met hoge maatnauwkeurigheid en complexe 
vormgeving gegoten worden.

Ook is CIREX ontwikkelingspartner voor succesvol gietwerk met als 
doelstelling om in gezamenlijk overleg tot een optimaal gietstuk te komen.
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Optimalisatie van de uitwisseling van data 
met Tsjechië. Gerichte focus op het eigen 
bedrijfsproces. Wereldwijde toegang tot alle 
belangrijke beleids- en productiedocumenten. 
Alleen de beste IT-oplossing is goed genoeg voor 
CIREX. Financieel directeur Hans Alferink is nog 
steeds vol lof over de, in zijn ogen, beste keuze; 
Cloud Workspace van Eshgro. 

Blijven groeien in de toekomst
Financieel directeur Hans Alferink gaat in 2009 
bij CIREX aan de slag. CIREX zit flink in de lift. Niet 
alleen het aantal opdrachten groeit, maar ook het 
aantal medewerkers. 

Over CIREX
CIREX is ontwikkelpartner en producent 
van hoogwaardig precisie gietwerk in 
staal. Geproduceerd volgens de ‘verloren 
wasmethode’. 

CIREX heeft hun activiteiten verdeeld over 
vier vestigingen. Naast de hoofdvestiging in 
Almelo (Nederland), zijn er twee vestigingen 
in Koprivnice (Tsjechië) en een vestiging 
in Stará Ľubovňa (Slowakije). Gezamenlijk 
werken er meer dan 400 mensen bij CIREX.

Werk aan de winkel voor de financieel directeur, 
tevens portefeuillehouder automatisering.  “Onze 
IT was degelijk en betrouwbaar. Niet slecht, 
maar wel enorm verouderd en achterhaald. 
Medewerkers hadden maar beperkt toegang tot 
internet. Informatie-uitwisseling tussen Nederland 
en Tsjechië was omslachtig. Het werd hoog tijd 
concrete stappen te gaan zetten, zodat CIREX 

kan blijven groeien in de toekomst”.

Functioneel gebruik
“Ons plan was om een gezamenlijke IT-omgeving 
op te zetten voor Nederland en Tsjechië”, zegt 
Alferink. “We zijn op zoek gegaan naar een partij 
die een professionele IT-oplossing biedt. Naar een 
betrouwbare partner die ons ontzorgt op onze 
basisvoorzieningen. Zo kunnen wij ons richten op 
functioneel gebruik van de applicaties en de groei 
van ons bedrijf”.

“Sinds we in de cloud actief zijn, werken we met één 
documentstructuur. De snelheid van onderlinge informatie-
uitwisseling is enorm toegenomen. Alsof we met z’n allen in één 
gebouw zitten. Twee eilandjes zijn één geworden”.

Hans Alferink, Financieel Directeur CIREX B.V.



Veilig en vertrouwd
CIREX kiest vol overtuiging voor de IT-
oplossing van Eshgro na een tip van Loohuis 
Telecommunicatie. Alferink: “Wij werken voor 
grote klanten in onder meer de automobiel- 
en vliegtuigindustrie. Certificering is enorm 
belangrijk voor ons. We stellen hoge eisen aan 
een veilig en goede uitwisseling van informatie 
en documenten, maar ook procedures. Eshgro 
is een uitgebreid gecertificeerde aanbieder 
van cloudoplossingen. Dat was herkenbaar en 
wekte vertrouwen. Bovendien had Eshgro een 
aansprekend verhaal over ontwikkelingen in IT. 
Gesprekken tussen Eshgro en CIREX over de 
inrichting van onze IT-oplossing verliepen 
bijzonder prettig. Er was honderd procent 
draagvlak in onze organisatie.”

Op maat voor CIREX
Met de aanschaf van de Cloud Workspace wil 
CIREX allereerst de uitwisseling van gegevens 
tussen de Nederlandse en Tsjechische 
vestigingen naar een hoger plan tillen. “De 
productiemedewerkers in Tsjechië zijn afhankelijk 
van de documentatie die wij hier in Nederland 
ontwikkelen”, vertelt Alferink. “Bestanden werden 
altijd gemaild, maar dat was te omslachtig. Sinds 
we in de cloud actief zijn, werken we met één 
documentstructuur. De snelheid van onderlinge 
informatie-uitwisseling is enorm toegenomen. 
Alsof we met z’n allen in één gebouw zitten. 

Twee eilandjes zijn één geworden. Bovendien 
wordt data van lokale machines en 
productieapparatuur gedupliceerd in de cloud. Zo 
hebben we altijd een back-up.”

Inmiddels heeft CIREX de werkplekken 
uitgebreid met Office 365 en Skype. Zo kunnen 
medewerkers uit Nederland en Tsjechië met 
elkaar chatten. Ook online meetings worden op 
deze manier snel en gemakkelijk gepland. Skype 
bevordert de onderlinge communicatie. Werkt 
drempelverlagend. Is informeel en verkleint 
taalbarrières.

Door het ontzorgende werk van Eshgro is CIREX 
gegroeid, beseft Alferink. “Toen ik hier begon, 
opereerden we als twee eilandjes. Nu treden we 
met één gezicht naar buiten. We verdienen niet 
ons brood met IT, maar het levert ons wel heel 
veel op!”

“We verdienen niet ons brood met IT, maar het levert ons 
wel heel veel op!”

Hans Alferink, Financieel Directeur CIREX B.V.
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Contact
Benieuwd hoe jij jouw organisatie kan laten groeien? Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0) 485 47 61 93 of bezoek www.eshgro.nl voor meer informatie.


