
OCMW Blankenberge
Verschillende locaties onderling verbonden via
draadloos Cisco Aironet-netwerk

"DOOR DEZE INSTALLATIE STAAN ONZE MEDEWERKERS VOORTDUREND IN VERBINDING MET DE

CENTRALE GEGEVENSBANK. DEZE INVESTERING BETAALT ZICHZELF OP MINDER DAN 2 JAAR TERUG EN

DE INSTALLATIE IS UITERST VLOT VERLOPEN."

Luc Demeulemeester, OCMW-secretaris van Blankenberge

geeft al zijn medewerkers de mogelijkheid

om online met centrale databases te

werken en tegelijk het gegevensbeheer te

vereenvoudigen. Een draadloos netwerk is

bovendien veel sneller en voordeliger in

kostprijs dan een klassieke leased line.

IQN, Integrated Quality Networks uit

Londerzeel installeerde Cisco-materiaal uit

de Aironet 340 serie om de verschillende

lokale computernetwerken (LAN's) te

verbinden. Verder leverde IQN Cisco

Yagi-antennes uit de Aironet 340 serie.

Die staan op het dak van het

bejaardentehuis, van een van de

kinderkribbes en van de

tewerkstellingsdienst Jobkracht 10.

Cisco's Yagi-antennes werden ontworpen

voor draadloze verbindingen in de

buitenlucht over middellange afstand. Het

zijn directionele antennes die de

transmissie in een bepaalde richting

concentreren om een grotere afstand te

kunnen overbruggen.

Snel en voordelig
Via de Yagi-antenne op het centraal

gelegen bejaardentehuis kunnen alle

afdelingen nu met elkaar communiceren.

Het hoofdkantoor werd vroeger al via een

privé-glasvezelkabel met het

bejaardentehuis verbonden. Enkel de

connectie met de tweede kinderkribbe

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Naast de wettelijke sociale dienstverlening
verzorgt het OCMW Blankenberge nog
talrijke andere diensten en activiteiten. Alle
afdelingen zitten verspreid over vijf locaties
en maken in hun dagelijkse activiteiten
gebruik van dezelfde sociale dossiers en
gegevensbanken. 

Challenge
Het OCMW schakelt steeds meer over van
papieren op elektronische dossiers. Meteen
wou men van de gelegenheid gebruik
maken om die doorlopend voor iedereen
beschikbaar te maken. 

Solution
De OCMW-dienst van Blankenberge
installeerde een draadloze Aironet-
verbinding van Cisco tussen zijn
verschillende locaties in de gemeente.

Results
Alle medewerkers werken online met een
centrale databases waarvan de gegevens
steeds up-to-date zijn. Het gegevensbeheer
is vereenvoudigd. Een draadloos netwerk is
bovendien sneller en voordeliger dan een
leased line. 

VIJF LOCATIES WERKEN MET

DEZELFDE DOSSIERS

De activiteiten van het OCMW

Blankenberge beperken zich niet tot de

wettelijke sociale dienstverlening. De

organisatie runt ook een bejaardentehuis,

twee kinderkribbes, een

tewerkstellingsdienst en een

dienstencentrum met maaltijdbedeling,

sociaal restaurant, taal- en

informaticaopleidingen en allerhande

informatieve en recreatieve activiteiten.

Alle afdelingen van het OCMW van

Blankenberge zitten verspreid over vijf

locaties. In hun dagelijkse activiteiten

maken ze echter gebruik van dezelfde

sociale dossiers en gegevensbanken. Tot

begin 2001 waren die gegevens enkel te

raadplegen op de locatie waar ze werden

bewaard. Het OCMW had echter plannen

om zo veel mogelijk overschakelen van

papieren op elektronische dossiers. Het

leek dan ook aangewezen om een

onlineverbinding tot stand te brengen. Zo

zouden alle medewerkers de meest recente

gegevens steeds beschikbaar hebben.

Draadloze verbinding
De OCMW-dienst van Blankenberge

installeerde daarom een draadloze

Aironet-verbinding van Cisco tussen zijn

verschillende locaties in de gemeente. Dat
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gebeurt via een ADSL-aansluiting omdat er geen visueel contact

mogelijk was tussen de gebouwen. De Cisco VPN concentrator die

daarvoor gebruikt wordt, dient ook om de beveiliging van het

draadloze netwerk te maximaliseren. 

"Dit is ongetwijfeld een voordelige oplossing. We hebben de prijs

voor het Aironet-netwerk vergeleken met de kosten van een

verbinding tussen de gebouwen via leased lines. De installatie van

het draadloze netwerk kost een klein half miljoen, maar vergt

verder geen abonnement of onderhoud. Voor leased line-

verbindingen zou het OCMW jaarlijks zo'n 300.000 frank moeten

vrijmaken," aldus Jean-Pierre Clauws, directeur van IQN.

"Bovendien is de Aironetverbinding is ook veel sneller: 10 megabit

per seconde (Mbps) in plaats van de 64 of 128 kbps van een

gewone leased line."

"Deze investering betaalt zichzelf op minder dan 2 jaar terug en de

installatie is uiterst vlot verlopen. Het plaatsen van de antennes is

gebeurd door ons eigen personeel. De Yagi-antennes zijn vrij klein,

dus ook de visuele belasting van het gebouw valt mee. Verder nam

IQN het van ons over; in één dag was alles rond. We hebben ook

geen extra kosten voor aanvullende hard- of software moeten

maken," vult Luc Demeulemeester, OCMW-secretaris van

Blankenberge, aan.

Centraal gegevensbeheer
"Door deze installatie staan 35 van onze medewerkers

voortdurend in verbinding met de centrale gegevensbank. Alle

gegevens zijn nu gecentraliseerd en we hoeven slechts één back-up

te maken. Zo zijn onze sociale dossiers op alle locaties

beschikbaar en up-to-date. Wijzigingen en aanvullingen worden

meteen ingevoerd en opgeslagen. Het is dus niet langer nodig om

over en weer te bellen als je iets wil weten," besluit Luc

Demeulemeester.


