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Storage IT turvaa Veeamilla huippulaadun ja 
tuotannon jatkuvuuden Chromaflo Finlandin 
väriainetehtaalla

Varmuuskopiointi virtuaaliympäristöille

Chromaflo Technologies Finland

“Veeamin ja Storage IT:n 
palvelun ansiosta voimme 
keskittyä omaan bisnekseem-
me, tuottamaan maalipastaa, 
eikä minun tarvitse olla sam-
muttamassa tulipaloja.” 

-Roope Raikunen,  
Chromaflo Technologies 
Finland

Chromaflo Technologies Finland on 64 työntekijän tytäryhtiö, jonka emoyhtiön pää-
konttori on Yhdysvalloissa. Vuonna 2012 perustettu Chromaflo Technologies on maa-
ilman johtava väriaineteknologian toimittaja, jolla on takana yli 80 vuoden kokemus 
väriainejärjestelmistä ja kemiallisista pigmenteistä. Tuotevalikoima sisältää yli 7000 
tuotetta. Asiakkaita ja omia yksiköitä yrityksellä on kaikilla mantereilla.

Lähtötilanne

Väriainetehtaan toiminta on kausiluonteista ja huippusesongin aikana tehdas pyörii 
ympäri vuorokauden kolmessa työvuorossa. Silloin tiedon saatavuus tietokannasta on 
erityisen tärkeää.

Aiemmin palvelimet ja niiden varmistus oli ulkoistettu, mutta käytössä verkon yli ilme-
ni toistuvasti viivettä. Latenssiongelman korjaamiseksi palvelimet tuotiin vuoden 2016 
keväällä yhtiön omiin tiloihin. Varmuuskopioinnista tuli akuutti haaste.

”Jos pastatietokanta menisi alas, emme pystyisi toimittamaan tavaraa asiakkaille, 
koska valmistuseriin ei saataisi ok-leimaa. Tehdas alkaisi pysähtyä ja puhuttaisiin isoista 
vahingoista. Kehitystyö sakkaisi myös, koska oma tuotekehitysosasto hyödyntää tieto-
kantaa” Chromaflo Technologies Finlandin IT-vastaava Roope Raikunen sanoo.

Ratkaisu 

Palvelimien varmuuskopiointia ja palautusta varten hankittiin Storage IT:ltä Veeam 
Backup & Replication -ohjelmisto. Ohjelmisto tarjoaa yhtenä kokonaisuutena virtuaa-
likoneiden varmistuksen ja replikoinnin sekä nopean, joustavan ja luotettavan virtuali-
soitujen sovellusten ja datan palautuksen.

”Valintaan vaikutti vahvasti se, että meillä on käytössä VMware, ja seminaarissa näke-
mäni esitykset osoittivat, kuinka hyvin Veeam ja VMware toimivat yhteen. Ohjelmisto 
vaikutti hyvinkin yksinkertaiselta käyttää”, Roope Raikunen kertoo.

Hyödyt

Veeamin tuote varmistaa, että kriittinen data, erityisesti väriainetietokanta, on aina 
saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden. Aikaisem-
min saatavuudessa esiintyi ongelmia latenssin vuoksi.

Datan hyvän saatavuuden kautta Veeam ja Storage IT auttavat Chromaflo Finlandia 
turvaamaan tuotannon huippulaadun ja asiakastyytyväisyyden. Kokonaisuutena rat-
kaisu takaa liiketoiminnan jatkuvuuden.


