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Mobiele technologie heeft ingrijpende gevolgen voor hoe we 
leven, werken, leren en spelen. Organisaties erkennen dat de 
invloed van mobiliteit net zo groot kan zijn als die van het web, 
maar weten vaak niet precies hoe ze erop in moeten spelen. 

U kunt nu profiteren van grotere productiviteit en omzetkansen 
creëren dankzij mobiliteitsoplossingen voor uw werknemers 
en uw klanten. Van flexibelere werktijden tot slimme interactie 

met uw klanten: mobiliteit verandert de manier waarop we 
zakendoen.

We hebben voorbeelden van klanten verzameld om u te 
inspireren en te laten zien wat er nu al mogelijk is in uw 
organisatie. Ontdek hoe deze organisaties waarde genereren 
uit mobiliteit:

Slagen met mobiliteit

Het congrescentrum dat concurrentievoordeel behaalde door een upgrade naar 802.11ac

" We proberen altijd nieuwe ontwikkelingen bij te houden en te beantwoorden aan 
veranderende vraag van onze klanten. We wilden ons netwerk transformeren om 
ondersteuning te bieden voor BYOD zodat we de uitdagingen ervan, zoals de enorme 
vraagpieken en de verschillende typen apparaten van gebruikers, konden aanpakken."

Patrick Graussmann – Projectleider Wireless Networkingda
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Het bouwbedrijf gebruikt een op de cloud gebaseerde oplossing om veilige toegang voor 
mobiele apparaten te bieden voor de regionale kantoren

" Alleen al de kostenbesparingen van Cisco Meraki waren aantrekkelijk. De feitelijke 
configuratie deed ons helemaal versteld staan. Het duurde nog geen vijf minuten.  
Maar nu kan iedereen die mobiele connectiviteit nodig heeft, erover beschikken."

Jim Harter – Network Administrator C
&
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De vakbond die werknemers de mogelijkheid biedt overal en altijd te werken op het 
apparaat van hun keuze

" De beste mensen willen vrijheid. Ze willen zelf bepalen wat voor apparaat ze 
gebruiken en ze willen overal, altijd en op hun eigen manier kunnen werken. Met de 
collaboration-oplossingen van Cisco, zoals Jabber op iPads, hebben we een moderne 
werkomgeving gecreëerd waardoor we de juiste medewerkers kunnen aantrekken."

Joris Sterk – ConsultantB
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Het museum biedt bezoekers een interactievere manier om te genieten van kunst en historie 

" Het oude gebouw beschikte buiten de kantoorruimten niet over enige IT-infrastructuur, 
maar de renovatie bood ons de gelegenheid onopvallend nieuwe technologie te 
installeren om de ervaring van bezoekers te verbeteren."

Rob Hendriks – IT Manager
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Het ziekenhuis heeft het voor patiënten en bezoekers gemakkelijker gemaakt om te vinden 
waar ze moeten zijn.

" We zijn blij dat we door onze samenwerking met MazeMap en Cisco een 
bewegwijzeringsservice kunnen leveren die elke dag door onze patiënten en bezoekers 
wordt gebruikt om hun ervaring hier in het universiteitsziekenhuis te optimaliseren."

Professor Stig Slørdahl – Decaan van de medische faculteit van de NTNUZi
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De uitdaging
Het darmstadtium is een high-tech congrescentrum dat sterke banden heeft met de zakelijke en academische community's van 
de stad. Het gebouw heeft een gedurfd, asymmetrisch ontwerp en omvat 18.000 m2 vergaderruimte die vooral wordt gebruikt 
door banken, ICT-bedrijven en academici van de technische universiteit van Darmstadt.

Het darmstadtium is in een concurrentiestrijd verwikkeld met een groot aantal rivaliserende congrescentra. Deze zwaar 
bevochten markt ondergaat veranderingen nu de vraag naar BYOD-connectiviteit (Bring Your Own Device) toeneemt. 
Bezoekers arriveren vaak met wel drie apparaten. Volgens Patrick Gaußmann, de projectmanager voor mobiel netwerken in het 
darmstadtium, heeft de opkomst van BYOD in de afgelopen zeven jaar voor een grote verandering gezorgd.

Het darmstadtium wilde zich van de concurrentie onderscheiden door een uitstekende draadloze ervaring te bieden met 
ongeëvenaarde verbindingssnelheid en betrouwbaarheid. 

Oplossing
Het congrescentrum was al uitgerust met een WLAN (Wireless Local Area Network), firewalls en e-mail- en webbeveiliging 
van Cisco, en men koos Cisco® Unified Access vanwege de samenhangende integratie en eenvoud van beheer. Men was 
met name te spreken over de manier waarop Unified Access een eenvoudige basis bood voor de ondersteuning van BYOD 
met geïntegreerd beheer en geoptimaliseerde, draadloze prestaties. Een andere reden om voor Cisco te kiezen was de korte 
marktintroductietijd met de nieuwe 802.11ac Wi-Fi-standaard, die een hoge datadoorvoer van 5 GHz mogelijk maakt.

De oplossing, geïnstalleerd en ondersteund door SWS Computersysteme, omvat 802.11ac draadloos, een essentieel onderdeel 
van Cisco Unified Access, ondersteund door 100 Cisco Aironet® 3600 Series Wireless Access Points en twee Cisco 5500 
Series Wireless LAN-controllers. Deze robuuste infrastructuur levert uitstekende draadloze prestaties in termen van dichtheid, 
kwaliteit en snelheid. Cisco CleanAir®-technologie helpt verder stabiele en storingsvrije toegang te garanderen.

Resultaten
In de eerste vier maanden met het nieuwe netwerk schoot de klanttevredenheid in het darmstadtium omhoog. Met het oude 
netwerk scoorde het congrescentrum tussen 1.5 en 2.0, waarbij 1.0 de beste en 6.0 de slechtste score is. Dat is nu veranderd 
in een consistente score van 1.0.

Gebruikmakend van de supersnelle draadloze connectiviteit heeft het darmstadtium ook zijn commerciële portfolio kunnen 
aanscherpen door bijvoorbeeld virtuele LAN's aan te bieden voor een prijs die 90% lager ligt dan die van een plaatselijke 
concurrent. "We zijn ervan overtuigd dat de upgrade naar onze nieuwe Cisco Wireless Mobility-oplossing een aanzienlijke 
verbetering van onze IT-infrastructuur heeft opgeleverd, wat ons een uniek verkoopargument geeft in vergelijking met andere 
congrescentra in Duitsland. Anderen beschikken gewoon niet over zo'n krachtig systeem", aldus Ullrich Kordt, Technical Director 
bij het darmstadtium.

darmstadtium verslaat concurrentie met Cisco  
Wi-Fi-ervaring en geïntegreerde combinatie van 
netwerkbeheer en beveiliging 
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C&S Companies implementeert cloudbeheerde veilige 
Wi-Fi in regionale kantoren met gecentraliseerde 
controle en ingebouwde traffic shaping

De uitdaging
"Werknemers hadden hun eigen apparaten en wilden verbinding kunnen maken", vertelt Jim Harter, Network Administrator bij 
C&S Companies. "We hebben bovendien veel leveranciers die hun eigen apparatuur meebrengen en het bleek dat die hun 
apparaten fysiek op ons systeem aansloten, wat tegen ons beveiligingsbeleid is. We werken in een vrij open omgeving, dus ik 
wilde iedereen toegang geven." Vanwege de strenge beveiligingsvereisten bij C&S was het echter van groot belang dat het 
draadloze netwerk volledig werd gescheiden van het bedrijfs-LAN.

Harter overwoog een aantal opties, inclusief de installatie van een aparte internetverbinding in elk kantoor. Harter bekeek op 
controllers gebaseerde, draadloze oplossingen, maar vond het beheer ervan lastig voor de tien kantoren waarvoor zijn kleine 
IT-team verantwoordelijk was. "We wilden gecentraliseerd beheer", zegt hij. "Bij C&S doen we de dingen goed of helemaal niet. 
We gaan de zaak niet met plakband aan elkaar hangen."

Oplossing
Toen hoorde Harter van de American Council of Engineering Companies (ACEC) over de cloudbeheerde Cisco Meraki-
netwerkoplossing. Deze oplossing werd bovendien aanbevolen door een bedrijf in Pennsylvania dat ook Cisco Meraki-apparaten 
gebruikte. 

Voor de prijs van een traditionele oplossing voor alleen het kantoor in Syracuse kon C&S Cisco Meraki implementeren in alle 
regionale kantoren en kon het netwerk via het web worden beheerd, zonder speciaal opgeleide medewerkers.

De implementatie was eenvoudig voor het team van Harter; ze stuurden een AP naar elk extern kantoor en vroegen een 
werknemer het aan te zetten. Vervolgens downloadde het AP zijn netwerkinstellingen uit de cloud en werd het weergegeven in 
het Meraki-dashboard van C&S. "De configuratie verbaasde ons heel erg. Het duurde nog geen vijf minuten", aldus Harter. "We 
keken elkaar aan en zeiden: "Is dat alles? Wat makkelijk!"

Resultaten
De veilige draadloze toegang die Cisco Meraki aan gasten biedt, betekent gemoedsrust voor Harter en maakt tegelijkertijd BYOD 
mogelijk voor werknemers en leveranciers. "Meraki AP's hebben een ingebouwde firewall, die gastapparaten veilig scheidt, 
zodat ze niet aan ons netwerk kunnen komen", vertelt Harter. "Nu kan iedereen die mobiliteit nodig heeft, erover beschikken." 
Doordat C&S een betrouwbaar netwerk biedt voor gasten, zullen leveranciers bovendien ook niet meer zo snel de beveiliging in 
gevaar brengen door hun apparaten fysiek op het LAN aan te sluiten.

Harter beheert alle locaties centraal vanuit Syracuse en waardeert het feit dat hij, zelfs als hij niet op kantoor is, voor een van 
de kantoren een wijziging in het netwerk kan aanbrengen met behulp van het op de cloud gebaseerde dashboard. "Dankzij het 
Cisco Meraki-dashboard heb ik in real-time inzicht in wat er in het netwerk gebeurt", vertelt hij. 

Harter vindt het bijvoorbeeld prettig dat Cisco Meraki ingebouwde toepassingsbeperking bevat, omdat de internetverbindingen 
van de regionale kantoren gedeelde resources zijn en alle bestanden van het bedrijf zich op het hoofdkantoor in Syracuse 
bevinden. Als een gebruiker iets streamt, beperkt dat dus de bandbreedte voor andere gebruikers. "Ik kan nu zien wat er zoveel 
bandbreedte gebruikt en de betreffende persoon daarop aanspreken", aldus Harter. 
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FNV Bondgenoten is de grootste vakbond van Nederland, met meer dan 470.000 leden in de detailhandel, de dienstverlening, de 
industrie, de metaal, de landbouw, de techniek en het transport. Toen FNV Bondgenoten besloot verouderde netwerkapparatuur 
te upgraden, wilde men draadloze netwerkfunctionaliteit en videoconferencing introduceren om flexibeler werken mogelijk te 
maken, wat zou leiden tot lagere reiskosten en kosten van onroerend goed, hogere productiviteit en betere mogelijkheden voor 
werving.

"Veel van onze Cisco-apparatuur was zes tot tien jaar oud. Alles werkte prima, maar we wilden upgraden omdat de kans 
op storingen groter wordt naarmate infrastructuur ouder wordt", vertelt Joris Sterk, consultant op het gebied van technische 
infrastructuur bij FNV Bondgenoten. "Veel van onze mensen zijn bovendien het grootste deel van de tijd onderweg en we willen 
dus dat iedereen overal en altijd kan werken."

Oplossing
In samenwerking met hun vertrouwde adviseur en Cisco-partner AVIT Systems heeft FNV Bondgenoten een upgrade op het 
LAN uitgevoerd met een kern van vier Cisco Nexus® 5000 Series-switches en acht Nexus 2000 Series-switches. De switches 
zijn gelijkelijk over twee datacenters verdeeld om een volledig redundante oplossing te bieden voor hoge beschikbaarheid. De 
verbinding met 54 Cisco Catalyst® 3750X Series-switches aan de periferie zorgt ook voor connectiviteit met het draadloze LAN. 
Deze mogelijkheid was vooral van belang op het hoofdkantoor van FNV Bondgenoten, dat is gevestigd in een oud gebouw met 
veel staal, in een gebied met intensieve draadloze activiteit.

Connectiviteit met het LAN wordt verzorgd door Cisco 2800 Series Integrated Services Routers, met ingebouwde firewalls voor 
netwerkbeveiliging, terwijl Cisco Catalyst 3750X Series-switches het LAN op de districtskantoren leveren.

FNV Bondgenoten is van plan Jabber te promoten voor videoconferencing, omdat men regelmatig vergaderingen belegt 
waarvoor medewerkers vanuit het hele land naar het hoofdkantoor moeten komen. De verbeterde collaboration dankzij 
videoconferencing begint met een test met Cisco TelePresence®. 

Resultaten
Een van de belangrijkste doelstellingen van FNV Bondgenoten was kosten te reduceren. Met de introductie van draadloze 
mobiliteit heeft de vakbond dat doel weten te bereiken. "Er bestond een uitstekende business case voor het opzetten van onze 
nieuwe werkomgeving", aldus Sterk. "Kantoorruimte huren is duur, maar de meeste van onze mensen zijn veel onderweg. Het 
was dus een goed idee te besparen op de kosten van huur en energie. We schatten dat de jaarlijkse besparing ten minste vier 
miljoen euro bedraagt."

Door nieuwe manieren van werken te introduceren kan FNV Bondgenoten ook meer hoogwaardige medewerkers aantrekken. 
De vakbond constateert dat de werkomgeving steeds belangrijker wordt voor jonge mensen. De werkomgeving is zelfs een 
even belangrijke reden als het salaris om voor een bedrijf te willen werken. "De beste mensen willen vrijheid", zegt Sterk. "Ze 
willen zelf bepalen wat voor apparaat ze gebruiken en ze willen overal, altijd en op hun eigen manier kunnen werken. Met de 
collaboration-oplossingen van Cisco, zoals Jabber op iPads, hebben we een moderne werkomgeving gecreëerd waardoor we de 
juiste medewerkers kunnen aantrekken. Per slot van rekening zijn we een vakbond, dus we moeten goed voor onze werknemers 
zorgen."

Bondgenoten bespaart geld en vergroot efficiëntie met 
nieuwe netwerk- en collaboration-technologie
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Het Rijksmuseum staat in de top 10 van historische en kunstmusea in de wereld. Het is het nationale museum van Nederland, 
staat in het hartje van Amsterdam en dateert van 1800. Het is een van de belangrijkste trekpleisters voor bezoekers aan het land. 
Men wil bezoekers een gevoel voor schoonheid en tijd geven, waarbij de aandacht niet alleen uitgaat naar de kunst, maar ook 
naar de context waarin de kunst is gecreëerd.

Het museum is echter van 2003 tot april 2013 gesloten geweest in verband met een uitgebreide renovatie. Tijdens deze 
renovatie, die tien jaar heeft geduurd en 375 miljoen euro (512 miljoen dollar) heeft gekost, zijn de meeste aspecten van het 
museum gemoderniseerd zodat het de concurrentiestrijd om bezoekers aan kan met andere populaire bestemmingen. Net als 
andere culturele instellingen moet het Rijksmuseum steeds meer rekening houden met bezoekers die een internetverbinding 
hebben en thuis zijn op het gebied van media.

Een van de belangrijke vragen was hoe men kon profiteren van de vooruitgang die op het gebied van mobiliteit was geboekt 
terwijl het museum dicht was, zonder dat de technologie echter afleidde van de tentoongestelde objecten. Het gebouw werd 
gerenoveerd in de geest van het oorspronkelijke ontwerp van 1885. Dat betekende dat geavanceerde beveiliging, klimaatregeling 
en IT-infrastructuur op onzichtbare wijze moesten worden geïnstalleerd, zonder kasten, kabels of knipperende lampjes.

Oplossing
Het museum implementeerde een nieuw netwerk in het hele gebouw. Men koos voor een open standaard in de vorm van een 
bekabeld en draadloos Cisco® Unified Access-netwerk dat ondersteuning kon bieden voor BYOD-vereisten (Bring Your Own 
Device) van klanten, IP-telefonie en nieuwe services in de toekomst. Imtech, een Cisco-partner en technologieprovider voor het 
Rijksmuseum installeerde het netwerk en beheert het op een doorlopende basis.

De keuze van access points was belangrijk voor het museum omdat ze aan het zicht onttrokken moesten worden op minder dan 
optimale locaties boven plafonds, achter muren of onder vloeren. Deze niet te onderschatten uitdaging werd overwonnen met 
behulp van Aironet 3700 Series-access points, die beschikken over een speciale, innoverende chipset met een uitstekende RF-
architectuur voor hoogwaardige bedrijfsnetwerken.

Mobiele apps waarmee bezoekers virtuele rondleidingen door het museum kunnen volgen, worden ondersteund door de 
draadloze technologie. Bezoekers kunnen toegang tot informatie krijgen met behulp van hun eigen apparaten of met iPads die ze 
van het museum kunnen huren.

Resultaten
De ervaring begint voor bezoekers nu al voordat ze het gebouw betreden. Het museum biedt veel van zijn werken aan als hoge-
resolutie afbeeldingen die van de website kunnen worden gedownload om te worden gedeeld en voor persoonlijk gebruik.

"Technologie helpt ons meer mensen naar het museum te krijgen. We delen de kunst online in hoge resolutie omdat we denken 
dat mensen die naar het museum komen de echte kunst willen zien", zegt Hendriks.

Als bezoekers eenmaal binnen zijn, kunnen ze dankzij het Cisco-netwerk toegang tot informatie en uitleg krijgen tijdens hun hele 
verblijf in het museum. Bezoekers hebben via het draadloze netwerk toegang tot een schat aan extra achtergrondinformatie op 
hun eigen smartphones of tablets. Een van de belangrijkste informatiebronnen is de website van het museum, die voor bezoekers 
in het Rijksmuseum net zo nuttig is als voor geïnteresseerden erbuiten.

Draadloze Cisco Unified Access-technologie biedt  
bezoekers aan het Rijksmuseum een interactievere  
manier om te genieten van kunst en historie
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De uitdaging
St. Olavs Hospital, het universiteitsziekenhuis van Trondheim is, met de medische faculteit van de Norges Teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) in Trondheim, Noorwegen, het eerste universiteitsziekenhuis in het land dat de 
behandeling van patiënten, medisch onderzoek en onderwijs volledig heeft geïntegreerd. De medische staf van het ziekenhuis 
met 1008 bedden en 7 medische centra behandelt jaarlijks 131.547 interne patiënten en 554.083 poliklinische patiënten.

St. Olavs wil het technologisch meest geavanceerde ziekenhuis van Noord-Europa zijn. Men legt momenteel de laatste hand aan 
een grootschalige, tien jaar durende herbouw op dezelfde locatie. Elk gebouw is geheel opnieuw ontworpen om de bestaande 
verouderde structuren te upgraden, systemen te digitaliseren en patiëntbeheer, medisch onderzoek en onderwijs te integreren. 
Het doel is de mogelijkheden op het gebied van zorg en diagnose te vergroten door productieve collaboration te versnellen 
tussen het klinisch personeel, de onderzoekers en de docenten van de medische school. 

De enorme campus beslaat een oppervlak van 25 hectare midden in Trondheim, met verschillende gebouwen van meerdere 
verdiepingen waar de ziekenhuis-, onderwijs- en onderzoeksfuncties zijn geïntegreerd. Professor Stig Slørdahl, decaan van de 
medische faculteit van de NTNU, vertelt: "Het nieuwe universiteitsziekenhuis beslaat een groot gebied met veel centra en het kan 
een beetje een doolhof zijn. Een van de belangrijkste redenen om MazeMap te implementeren was dat we het voor studenten, 
bezoekers, patiënten en hun familie gemakkelijker wilden maken om de weg te vinden."

Oplossing
Met MazeMap kunnen mobiele gebruikers hun eigen smartphones, tablets of laptops gebruiken om de weg te vinden in grote, 
complexe gebouwen zoals ziekenhuizen en universiteitscampussen.

Cisco MSE met Cisco CMX-software (Connected Mobile Experiences) in het datacenter berekent de locatie van gebruikers in 
real-time aan de hand van duizenden Cisco Aironet®-access points (AP's) die zich verspreid over de campus bevinden. CMX 
biedt meer inzicht in het netwerk doordat essentiële netwerkgegevens worden vastgelegd en verzameld zoals de real-time 
locatie van apparaten en insluitings- en uitsluitingsgebieden, die MazeMap gebruikt om indoor navigatieservices te leveren. 

Resultaten

In de eerste drie maanden van de oorspronkelijke implementatie in tien gebouwen, hebben meer dan 10.000 patiënten, 
studenten en werknemers gebruikgemaakt van de handige, tijdbesparende MazeMap-toepassing die wordt ondersteund door de 
Cisco CMX-oplossing. De toepassing is zelfs zo populair onder werknemers van het St. Olavs-ziekenhuis dat de service al direct 
wordt uitgebreid naar een ander gebouw.

"We zijn blij dat we door onze samenwerking met MazeMap en Cisco een bewegwijzeringsservice kunnen leveren die elke 
dag door onze patiënten en bezoekers wordt gebruikt om hun ervaring hier in het universiteitsziekenhuis te optimaliseren", zegt 
Professor Slørdahl. Hij merkt op dat de service de klantervaring aanzienlijk verbetert doordat men gemakkelijker de weg vindt in 
de gebouwen, wat de volgende tastbare voordelen oplevert:

• Vermindert stress door voorspelbaarheid te bieden aan bezoekers en werknemers
• Vermindert de werklast bij informatiebalies
• Vergroot de productiviteit doordat patiënten gemakkelijker op tijd op hun afspraken kunnen komen

Hij vervolgt: "Ik denk dat we ons inmiddels beter van de mogelijkheden bewust zijn dan toen we het systeem installeerden. We 
kijken ernaar uit in de toekomst nog meer mogelijkheden te ontdekken en samen te kunnen werken aan nieuwe ontwikkelingen."

Behandeling, onderzoek en universiteitscomplex 
vertrouwt op mobiele bewegwijzeringstoepassing om 
klantervaring in ziekenhuis te verbeteren
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