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Het Belgische filiaal van Cisco Systems heeft voor het jaarlijkse Symposium van Telindus een 
draadloos netwerk geïnstalleerd. Daarmee kan het de deelnemers aan het Symposium een 
aantal netwerkdiensten aanbieden, zoals internettoegang en IP-telefonie. Bovendien maakt 
de geïntegreerde WLAN-architectuur van Cisco het mogelijk om goederen en personen op 
een plattegrond van het Symposium te traceren. Het International Symposium van Telindus, 
een Gold Partner van Cisco België, is een eendaags ICT-evenement met lezingen, workshops 
en een tentoonstelling gewijd aan netwerkoplossingen voor specifieke markten. 
 
De draadloze netwerkinfrastructuur van Cisco traceert niet alleen alle toestellen die over 
draadloze mogelijkheden beschikken, zoals laptops, pda's en IP-telefoons, maar ook alle 
objecten of personen die met een zogenaamde WiFi-tag zijn uitgerust. Doordat het in dit 
geval om actieve tags gaat, waarvan de signalen automatisch en van op grote afstand 
door het netwerk worden opgepikt, dalen de kosten voor tracking & tracing gevoelig. De 
tags in kwestie hoeven immers niet ingelezen te worden en bedrijven moeten er ook geen 
aparte client-software voor installeren. 
 
De draadloze tracking-infrastructuur die Cisco samen met partner AeroScout op het Telindus 
Symposium presenteert, kan gelijktijdig tot 1500 WiFi-toestellen, -tags en -toegangspunten of -
antennes lokaliseren. Cisco's configuratie- en beheerplatform voor draadloze netwerken, het 
Wireless Control System (WCS), kan ook gebruikt worden om één of meer lokalisatiesystemen 
te beheren, wat de uitbreidbaarheid van de oplossing nog vergroot. Ten slotte staat Cisco's 
draadloze tracking-infrastructuur ook open voor integratie met toepassingen van derden via 
rijke SOAP/XML-interfaces (API's). 
 
"Wij zien heel wat toepassingsmogelijkheden voor geïntegreerde Location-Based Services, in 
uiteenlopende sectoren zoals de gezondheidszorg en de logistieke sector, maar ook in retail- 
en productiebedrijven en voor beveiligingsdoeleinden", zegt Dirk De Taey, manager business 
development van Cisco België. "In feite is elk bedrijf dat waardevolle goederen, apparatuur 
of mensen snel moet kunnen lokaliseren, gebaat bij deze oplossing die zowel doeltreffend als 
toekomstgericht is." 
 
 
Over Telindus Group – Euronext Brussel:TEL 
Telindus is een internationaal ICT-bedrijf dat netwerkgebaseerde oplossingen levert aan de zakelijke markt en de 
publieke sector. Als partner voorziet Telindus deze sectoren van veilige multimedia netwerken, ondersteund met 
management- en supportdiensten. Telindus heeft meer dan 30 jaar ICT-ervaring en investeert veel in kennis om 
moderne telecommunicatienetwerken gedurende de complete levenscyclus te ondersteunen. Telindus is 
gespecialiseerd in het aanbieden van hoogwaardige consultancy-, integratie- en managementdiensten, vooral op 
gebied van netwerkconvergentie (multimedia), videosurveillance, geïntegreerde beveiliging, mobiliteitsoplossingen 
en netwerktoegang. 
Telindus behaalde in 2004 een omzet van 532 miljoen euro, waarvan 35% uit netwerkdiensten en 65% uit 
netwerkproducten. Het bedrijf beoogt in 2006 een 50/50 omzetverhouding. Telindus is met een internationaal team 
van 2.600 werknemers aanwezig in 14 landen, waaronder landen in West-Europa, Hongarije, Israël, China en 
Thailand. Telindus' klantenlijst en strategische partnerships met vooraanstaande hardware-leveranciers bieden een 
solide basis aan ondernemingen, telecombedrijven en overheidsinstellingen die op zoek zijn naar netwerk ICT-
oplossingen. Telindus heeft zijn hoofdzetel in Haasrode bij Leuven. 
Meer info op http://www.telindus.be en http://www.telindusgroup.com 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 



Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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