
Zenitel
IP-telefonie via draadloos Aironet netwerk

op Telindus die een volledig Cisco IP-

telefoniepakket met Unity, fax en draadloze

telefoons installeerde.

Switches voorzien telefoons van
stroom
"Als hightechbedrijf heeft Zenitel uiteraard

oog voor nieuwe technologieën. Vandaar

dat we van bij het begin de mogelijkheden

van IP-telefonie wilden onderzoeken en

vergelijken met ons klassieke

telefoonsysteem. Voorts is het IP en dus per

definitie een open systeem," aldus Filip

Corbeel, corporate IT-manager bij Zenitel. 

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Eind oktober 2001 rondde Zenitel een heel proces van verandering en vernieuwing af met
de verhuizing van de hoodfzetel naar de nieuwe kantoren in Zellik. Naar aanleiding van die
verhuizing werd de hele IT- en telefonie-infrastructuur kritisch bekeken en klaargestoomd
voor de toekomst.

Challenge
Als hightechbedrijf heeft Zenitel oog voor nieuwe technologieën. Van bij het begin werden
de mogelijkheden van IP-telefonie onderzocht. De ICT-afdeling van Zenitel concludeerde dat
de keuze voor geïntegreerd data- en spraakverkeer interessanter was dan het behouden van
aparte systemen voor dataverkeer en telefonie.

Solution
Telindus bouwde een netwerk voor zowel gegevens- als telefoonverkeer. Het geïntegreerde
systeem verbindt de 150 personeelsleden die beschikken over Cisco 7960 en 7910 IP-
telefoontoestellen. Vijftig gebruikers werken ook met Cisco Unity. Voor de administratieve
medewerkers die veel in het bedrijf rondlopen zijn draadloze Spectralink IP-
telefoontoestellen aangekocht.

Results
Met Cisco IP-telefonie beschikt Zenitel over een geïntegreerd, schaalbaar systeem. Er wordt
nog slechts een netwerk gebruikt voor gegevens- en spraakverkeer. Het beheer en
onderhoud daarvan wordt uitgevoerd door het eigen informaticateam. Vergeleken met de
combinatie LAN en PBX (Private Branch eXchange, een klassiek telefoonnetwerk) ligt de
Total Cost of Ownership (TCO of de kostprijs van een systeem tijdens de volledige
levenscyclus) dan ook lager. Op termijn hoopt Zenitel van deze voordelen te genieten op
internationale schaal door de uitbreiding van het systeem naar andere kantoren.

IP-telefonie voordeliger dan
verhuis van klassieke PBX 
Zenitel, vooraanstaand Europees

systeemintegrator en dienstverlener op het

gebied van draadloze en kabel-

communicatie aan professionele gebruikers,

heeft in zijn nieuwe kantoren IP-telefonie

geïnstalleerd. Met deze vooruitstrevende

technologie kiest het bedrijf voor een

telefoniesysteem met

toekomstmogelijkheden dat op termijn ook

goedkoper uitkomt dan een klassieke

telefooncentrale.

Begin november  2001 betrok Zenitel

nieuwe kantoren in Zellik. De verhuizing

rondde een heel proces van verandering en

vernieuwing af dat in 1999 was ingezet.

Naar aanleiding van de verhuizing werd de

hele IT- en telefonie-infrastructuur kritisch

bekeken en klaargestoomd voor de

toekomst. De ICT-afdeling onderzocht

onder meer of het de moeite zou lonen om

de bestaande PBX mee te verhuizen en

concludeerde dat de keuze voor

geïntegreerd data- en spraakverkeer

interessanter was dan het behouden van

aparte systemen voor dataverkeer en

telefonie. Op vraag van Zenitel maakte

Cisco een ontwerp voor een IP-

telefoniesysteem en zette de vereisten op

gebied van hardware, software en

dienstverlening op een rijtje. Met die

informatie ging Zenitel met vier Cisco-

partners praten. De keuze viel uiteindelijk

"DE PRIJZEN VOOR ONDERHOUD EN DIENSTVERLENING VAN DE KLASSIEKE PBX-LEVERANCIERS LIGGEN

TE HOOG. IN ONS GEVAL BETEKENDE DE KEUZE VOOR IP-TELEFONIE TROUWENS OP ZICH AL EEN

BESPARING. ONZE KLASSIEKE TELEFOONCENTRALE VERHUIZEN ZOU MEER DAN HELFT HEBBEN GEKOST

VAN WAT WE NU HEBBEN BETAALD VOOR EEN NIEUW NETWERK ÉN TELEFOONSYSTEEM."

Filip Corbeel, corporate IT-manager bij Zenitel
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In het gebouw in Zellik werden vier servers geïnstalleerd: twee

dubbel uitgevoerde IP-telefooncentrales of Cisco CallManagers, één

server voor de Unity-software en een faxserver. 

Het geïntegreerde systeem verbindt de 150 personeelsleden die

beschikken over Cisco 7960 en 7910 IP-telefoontoestellen. Vijftig

gebruikers werken met Cisco Unity. Met die software kunnen ze

hun e-mail, voicemail en faxen via een enkele inbox en van op om

het even welk toestel (IP-telefoon, GSM, PC) of locatie beheren.

Voor de administratieve medewerkers die veel in het bedrijf

rondlopen, zijn draadloze Spectralink IP-telefoontoestellen

aangekocht. 

Aan de basis van het netwerk staat een Catalyst 6000 switch met

gigabit transfersnelheid en inline power. Dankzij die laatste

eigenschap worden de telefoontoestellen van stroom voorzien via de

netwerkkabel. De installatie van een extra stopcontact is dus

onnodig om de telefoontoestellen aan de praat te krijgen. De

netwerkbeheerder krijgt voorts meer greep op het energieverbruik

en bovendien zijn de toestellen niet vatbaar voor

stroomonderbrekingen.

De aansluiting op het telefoonnet gebeurt via twee PRI's (Primary

Rate Interface, een set van 30+1 ISDN-lijnen). De ene wordt

gebruikt voor de IP-telefonie-installatie, de andere voor analoge

telefooncentrale. Door zijn typische activiteiten heeft Zenitel daar

nood aan, bijvoorbeeld voor het modemverkeer van IT-noodlijnen

of bij engineering.

Onderhoud van het telefoonsysteem gebeurt intern
De belangrijkste reden waarom Zenitel koos voor Cisco IP-telefonie

is de lagere Total Cost of Ownership (TCO of de kostprijs van een

systeem tijdens de volledige levenscyclus) van zo'n geïntegreerd

systeem, vergeleken met de combinatie van een LAN en een PBX

(Private Branch eXchange, een klassiek telefoonnetwerk). De keuze

voor IP-telefonie impliceert dat er nog slechts een netwerk gebruikt

wordt waarvan je beheer en onderhoud kan laten uitvoeren door

het eigen informaticateam.

Filip Corbeel: "De prijzen voor onderhoud en dienstverlening van

de PBX-leveranciers liggen te hoog. Bij een klassieke

telefooncentrale ben je als het ware met handen en voeten gebonden

aan je leverancier. In ons geval betekende de keuze voor IP-telefonie

trouwens op zich al een besparing. Hadden we gekozen om onze

klassieke telefooncentrale te behouden, dan had alleen al het

verhuizen daarvan meer dan helft gekost van wat we nu hebben

betaald voor een nieuw netwerk en telefoonsysteem samen. Data-

en spraakverkeer integreren in één netwerk, biedt bovendien de

mogelijkheid om beheer en onderhoud van je centrale in huis te

nemen en zodoende de kosten daarvoor flink te drukken. Een

Windows 2000-server kennen onze IT-mensen uiteraard. Na een

korte opleiding kunnen ze voortaan ook het telefoniesysteem

ondersteunen."

Internationale plannen met oog op lagere
telefoonrekening
Bovendien is het systeem internationaal schaalbaar. Eén

CallManager (de server die als telefooncentrale gebruikt wordt)

ondersteunt tot 2.500 gebruikers op in principe evenveel locaties.

Dat biedt interessante perspectieven voor een eventuele uitbreiding

van het systeem. "Zenitel telt achttien sites. We denken erover die

met elkaar te verbinden via een WAN of IP-VPN (IP Virtual Private

Network, een gehuurd privé-netwerk). Op termijn zouden we dan

alle sites van IP-telefonie kunnen voorzien en opnieuw besparen.

Hoe groter het geïntegreerde geheel, hoe lager immers de TCO

wordt. Bovendien zouden de sites ook kosteloos met elkaar kunnen

bellen. Als je weet dat drie kwart van onze  telefooncommunicatie

binnen het bedrijf blijft, kan dat een aardige som schelen op de

telefoonrekening."

Door de installatie van een extra gateway bespaart Zenitel nu al

sterk op telefoniekosten. In de gateway zijn aparte verbindingen

voorzien naar Belgacom, Proximus en Mobistar. Naargelang van

het gevormde telefoonnummer, kiest de gateway (meestal sim-box

genoemd) automatisch voor de goedkoopste verbinding. 


