
KulturfabriK 
KulturfabriK bespaart tijd en Kosten  
danKzij ip-telefonie van CisCo

«We sparen niet alleen veel en dure gsm-Kosten uit, We hoeven bovendien niet 
meer telKens heen en Weer te lopen. het draadloze netWerK van CisCo ver-
hoogt ons WerKComfort gevoelig. de nieuWe infrastruCtuur biedt ons alleen 
maar voordelen en effent ooK het pad voor de teChnologieën van de toeKomst. 
op termijn zullen We het netWerK uitbreiden om ooK bezoeKers de voordelen 
van de netWerKteChnologie te bieden.»

rené penning, informaticaverantwoordelijke van de Kulturfabrik

e X e C u t i v e  s u m m a r Y

aChtergrond

Kulturfabrik is een alternatief regionaal en grensoverschrijdend cultureel centrum in het Luxem-
burgse Esch-sur-Alzette. Het centrum is 4500 m2 groot en heeft verschillende ruimten, zoals twee 
voorstellingszalen, een foyer, een bioscoop, een tentoonstellingsgalerij, een keramiekatelier voor 
autistische kinderen, repetitielokalen voor muziekgroepen en theatergezelschappen en admini-
stratieve kantoren.

uitdaging

Het concert- en evenementencomplex Kulturfabrik beschikt over een aantal gebouwen. Het 
administratief gebouw ligt op iets minder dan honderd meter van de concert- en theaterzaal. 
Per dag heeft de administratie echter tot dertig keer contact met de technici in de zaal. Vroeger 
gebeurde dit via dure gsm-communicatie of liep men heen en weer, waardoor veel tijd verloren 
raakte. Men had dus dringend nood aan een telefonienetwerk dat een brug kon leggen tussen de 
verschillende gebouwen. Zo wilde men de communicatie tussen de medewerkers van de twee 
gebouwen vereenvoudigen en dure gsm-kosten uitsparen. Tegelijkertijd wilde de onderneming 
zich klaarstomen voor de toekomst. 

oplossing

Uit een voorafgaande studie bleek dat een nieuwe ondergrondse bekabeling niet mogelijk was. 
Om de nodige telefoniekabels voor dit netwerk te leggen, moest men de oprijlaan tussen de 
twee voornaamste gebouwen openbreken. De ondergrondse kabelbuizen zitten namelijk be-
hoorlijk vol. Dat hield niet alleen risico in voor de bestaande kabels en leidingen, er hing ook een 
hoog prijskaartje aan vast. Kulturfabrik’s telefonie- en datacommunicatiepartner CEL (Comptoir 
Electrotechnique luxembourgeois) raadde daarom aan om een draadloos netwerk van Cisco te 
installeren en zo IP-telefonie mogelijk te maken. CEL heeft een dozijn vaste IP-telefoons geïnstal-
leerd van de modellen 7912 en 7905. Naast die vaste telefoons beschikt de Kulturfabrik ook over 
drie mobiele 7920 IP-telefoons. Om het communicatieverkeer te regelen, installeerde CEL een 
CallManager Express, 4 Aironet 1120 toegangspunten van Cisco en 2 Catalyst 2950 switches.

resultaten

Dankzij Cisco’s 100% IP-oplossing kan men tussen de verschillende gebouwen van de Kultur-
fabrik telefoneren. De communicatie tussen de medewerkers is dus eenvoudiger en bovendien 
gratis geworden. Daardoor kon het cultuurcentrum dure GSM-kosten uitsparen. Met IP-telefonie 
kan men ook onderhoudskosten schrappen, aangezien de Kulturfabrik zelf zorgt voor onderhoud 
en noodzakelijke aanpassingen of wijzigingen. De artiesten zelf kunnen voortaan draadloos sur-
fen in hun loge. Het netwerk biedt hun gratis toegang tot het internet. 

Dagelijks staan de administratieve medewerkers 

van het cultureel centrum Kulturfabrik voortdu-

rend in contact met hun technische collega’s in 

de theater- en concertzaal om de laatste details 

te regelen in verband met verlichting, verplaats-

bare tribunes en zo meer. Die zaal is echter ge-

scheiden van het administratieve gebouw en er 

waren tot voor kort geen telefoons geïnstalleerd. 

Om met elkaar te communiceren, moesten de 

collega’s steeds heen en weer lopen of met een 

gsm-toestel telefoneren. Die situatie creëerde 

dus behoorlijk wat ergernis en kostte tijd en geld. 

De bestaande telefoons bij Kulturfabrik waren al 

zeven jaar in gebruik en ook de telefooncentrale 

in het administratieve gebouw was stilaan aan 

vervanging toe. Het was een uitgelezen kans 

om ook de concert- en theaterzaal uit te rusten 

met internet- en telefoonaansluitingen. Algauw 

bleek dat ondergrondse bekabeling om de twee 

gebouwen met elkaar te verbinden, te omslachtig 

was. Aangezien er geen ruimte meer is in de bui-

zen die er al liggen, zou men de tussenliggende 

weg moeten openbreken om nieuwe buizen 

met kabels te plaatsen. Die oplossing werd snel 

afgewezen wegens te duur. De informatica- en te-

lefoniedienstenleverancier van Kulturfabrik, CEL,  

suggereerde daarom om een draadloos IP-net-

werk te creëren op de site, dat zowel telefonie als 

internet zou kunnen ondersteunen. Die oplossing 

paste niet alleen perfect binnen het beschikbare 

budget van de vzw, het maakte haar ook klaar 

voor de toekomst. 



Dat het cultuurcentrum steeds meer succes heeft, was ook 

te voelen aan het stijgend aantal medewerkers de afgelopen 

jaren. «We hadden steeds meer computers en medewer-

kers en een informaticabeleid drong zich op», zegt René 

Penning, informaticaverantwoordelijke van de Kulturfabrik. 

«De installatie van IP-telefonie, en dus de vervanging van de 

telefooncentrale, was voor ons de kans om onze informatica te 

vereenvoudigen en herstructureren. CEL bezorgde ons daar-

voor 10/100 Mbit switches en nieuwe patch-panels. Van onze 

kant installeerden we een nieuwe server die ons de mogelijk-

heid biedt om gemeenschappelijke bestanden te delen in een 

gestructureerd netwerk met ook enkele Apple MacIntosh-

computers. Het is nu allemaal erg overzichtelijk en we kunnen 

kleine interventies zelf uitvoeren. Bovendien is het voor een 

kleine onderneming als Kulturfabrik erg gemakkelijk om 

informatica en telefonie te centraliseren. Doordat ons netwerk 

geconvergeerd is, neemt CEL nu zowel onze telefonie als onze 

informatica voor zijn rekening. Het is voor ons erg handig om 

nog maar één contactpersoon te hebben voor alle ‘IP-commu-

nicatie’-aangelegenheden.»

Medio 2006 verving CEL de telefooncentrale in het admini-

stratieve gebouw door een Cisco CallManager Express, geïn-

stalleerd bovenop een router van Cisco. Vervolgens installeer-

de CEL over de ganse site een dozijn IP-telefoons en werden 

de concertzaal en het administratieve kantoor uitgerust met 

een draadloos toegangspunt. De Kulturfabrik beschikt voort-

aan ook over drie draadloze IP-telefoons.  

Op die manier kunnen de medewerkers steeds met elkaar 

communiceren tussen beide gebouwen. René Penning: «Heel 

even was er een probleem met de frequentie van het netwerk, 

maar dankzij de ervaren technici van CEL hebben we dat snel 

kunnen verhelpen. Nu is het netwerk stabiel en beantwoordt 

het volledig aan onze verwachtingen. Enerzijds sparen we 

veel en dure gsm-kosten uit, anderzijds hoeven onze technici 

niet meer telkens heen en weer te lopen omdat ze steeds 

telefonisch beschikbaar zijn, zonder het ons extra kost. Het 

draadloze netwerk van Cisco verhoogt gevoelig ons werk-

comfort.»

«Wanneer acteurs of muzikanten aankomen, hoe-

ven we niet langer te zoeken naar de zaalverant-

woordelijke. Hij heeft continu een draadloze IP-

telefoon op zak en kan meteen naar de artiesten 

komen om alle regelingen te treffen. We kunnen 

de artiesten dus sneller helpen», aldus Penning.

Dankzij het draadloze netwerk werden ook de 

faciliteiten voor de artiesten verbeterd. «Steeds 

meer artiesten hebben een laptop met draadloze 

netwerkverbinding met zich mee. Zij zijn soms 

op tournee en willen blijven communiceren met 

familie en vrienden thuis of hun agentschap of 

platenlabel. Vroeger hadden we voor hen een 

enkele computer ter beschikking in het admini-

stratief gebouw. Dat is voor hen minder aan-

genaam en het is ook voor onze medewerkers 

minder comfortabel. Nu bieden we hen in de 

artiestenloges draadloze toegang tot het internet. 

We creëerden daarvoor een eigen gastnetwerk. 

De artiesten kunnen hiermee verbinding maken 

via een vereenvoudigde procedure in vergelijking 

met de beveiligde toegang die geldt voor onze 

eigen medewerkers. Uiteraard heeft men enkel 

toegang tot het internet en niet tot ons interne 

netwerk. Ons netwerk is overigens beveiligd 

dankzij software van Cisco die we aan de 

CallManager Express hebben toegevoegd bij de 

implementatie van dit project. 
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Het IOS-programma van de router van Cisco heeft inderdaad 

een firewallfunctie waarmee we ons netwerk kunnen bescher-

men tegen intrusies. Dankzij diezelfde router kunnen we ook 

een hogesnelheidsverbinding op de DSL-lijn creëren.  

We merken dat sommige groepen soms met vijf mensen  

tegelijk op het netwerk surfen, wat geen enkel probleem is.  

Ook de managers zijn hierover enorm te spreken. Voor hen 

gaat het werk immers gewoon verder nadat ze zijn aangeko-

men in de Kulturfabrik. Het is voor hen dus uitermate handig 

om meteen weer aan de slag te kunnen doordat ze toegang 

krijgen tot hun e-mail.»

«De nieuwe infrastructuur was voor een kleine organisatie als 

Kulturfabrik een grote investering. Die investering is echter 

te vergelijken met die voor een nieuwe telefooncentrale. 

Bovendien biedt de nieuwe infrastructuur ons alleen maar 

voordelen en effent ze ook het pad voor de technologieën van 

de toekomst. Op termijn zullen we het netwerk uitbreiden om 

ook bezoekers de voordelen van de netwerktechnologie te 

bieden. We overwegen bijvoorbeeld om een toegangspunt te 

plaatsen in de foyer, zodat men ook daar toegang heeft tot het 

internet. We zien er alvast geen graten in om gratis internet te 

verschaffen aan onze klanten. Als cultureel centrum is Kulturfa-

brik namelijk ook een ontmoetingsruimte. We verwezenlijken 

onze informaticaprojecten in functie van de beschikbare bud-

getten. Die worden besproken met de stad Esch-sur-Alzette 

en het Ministerie van Cultuur van het Groothertogdom Luxem-

burg. Maar met de vorig jaar geïnstalleerde infrastructuur, zijn 

wij in elk geval klaar voor de communicatietoekomst!», besluit 

René Penning.


