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De solide keuze van Sanoma
Het digitale verhaal achter o.a. HUMO, Story en Flair
Sanoma Magazines Belgium is met achttien magazines,
waaronder absolute succestitels als HUMO, Story en Flair,
de belangrijkste magazine-uitgever van het land.
Achter die bekende papieren eindproducten schuilt een
productieproces dat bijna volledig gedigitaliseerd is.
Geen wonder dus dat solide datacommunicatiesystemen
een topprioriteit zijn voor de uitgever. Die betrouwbaarheid
vond Sanoma Magazines Belgium bij Telenet Solutions.

“Zowat de helft van al het beeldmateriaal wordt tegenwoordig digitaal aangeleverd. Dat zal op termijn
evolueren naar 100 %. We moeten dus op een flexibele manier kunnen uitbreiden.” Aan het woord is
Marc Engrie, ICT Services Manager bij Sanoma.

Sanoma Magazines Belgium stapte al in
1999, bij het begin van de liberalisering
van de telecommarkt, over naar Telenet
Solutions. Het waren vooral de interessante tarieven die destijds de interesse
wekten van de uitgever. “Maar,” zegt
Facility Manager Karin Willemen, die
onder meer instaat voor de onderhandeling over de telecommunicatiecontracten,“de betrouwbaarheid van het
Telenet-netwerk was bij de uiteindelijke
beslissing zeker zo belangrijk. En het is
het gevoel voor service, dat we al bij de
eerste contacten ervoeren, dat ons
helemaal over de streep heeft getrokken.
Het feit dat de communicatie via één
Account Manager verloopt, maakt dat
we zeer efficiënt kunnen werken. En het
schept ook een vertrouwensband.”
Bij Sanoma Magazines Belgium werken,
verdeeld over een Antwerpse en een
Brusselse vestiging, meer dan 500
mensen. De Brusselse vestiging, die tot
voor kort nog verspreid zat over twee
gebouwen in Woluwe, verhuisde midden
juni naar een state-of-the-art-gebouw in
Diegem.
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de twee vestigingen volledig redundant

een probleem is met de server in Brussel
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Sanomat: het zegt u waarschijnlijk

panne technisch werkloos zouden

Flinke dochter van
een Finse moeder
niets, maar in het verre Finland kent
en leest nagenoeg iedereen ze. Het
zijn immers de twee grootste kranten
van Finland. Beide worden uitgegeven
door SanomaWSOY, het Finse
moederbedrijf van Sanoma
Magazines Belgium. De Finnen geven
kranten en tijdschriften uit, maar zijn
ook actief op de radio- en televisiemarkt. SanomaWSOY behoort tot de
topvijf van de grootste Europese
mediabedrijven. Sinds mei 1999 is
SanomaWSOY genoteerd op de beurs
van Helsinki. In 2002 realiseerden de
18.657 medewerkers een nettoomzet van 2,4 miljard euro. Sanoma
Magazines Belgium valt onder de
divisie Sanoma Magazines B.V., met
hoofdkantoor in Amsterdam.
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In de Brusselse vestiging zijn de redacties van de Franstalige bladen (onder meer Femmes
d’Aujourd’hui, Flair L’hebdo, Gael en Marie Claire), de woonbladen (Feeling Wonen en Gael Maison)
en HUMO gehuisvest. Het Rubenscomplex langs de Antwerpse Singel is de thuisbasis van alle andere
Nederlandstalige redacties (Evita, Feeling, Flair, Libelle, Story en TeVe-blad).

