
ONDERNEMING 
Baltimore Aircoil produceert toestellen voor verdampingskoe-
ling en warmteafvoer. Daarmee worden systemen en gebou-
wen gekoeld, met een zo laag mogelijk water- en energiever-
bruik. De Belgische productievestiging van Baltimore Aircoil 
vormt het Europese hoofdkwartier. Er werken 400 mensen. 

ZAKELIJKE VOORDELEN 
• Informatica ondersteunt bedrijfsactiviteiten 
• Convergentie netwerken verlaagt kosten
• IP-telefooncentrale goedkoper dan upgrade van bestaande   
   centrale
• Infrastructuur op maat van Baltimore Aircoils groei

Nieuw Cisco-netwerk wapent Baltimore Aircoil voor de toekomst
Het bedrijf stapt dankzij nieuwe glasvezelbekabeling, switches en telefooncentrale van Cisco over naar krachtigere 
bedrijfssoftware en unified communications.

Case Study

UITDAGING
De ad hoc aangevulde ICT-infrastructuur van Baltimore Aircoil 
bleek niet langer in verhouding met de omvang van de 
internationale onderneming. "Informatica is een belangrijke 
schakel in al onze bedrijfsprocessen", stelt IT-Manager Luc 
Derveaux. “De verscheidenheid van onze infrastructuur 
belemmerde de continuïteit van onze activiteiten. We 
investeerden fors op vier fronten: hard- en software, netwerk, 
telefonie en opleiding."

Baltimore rustte elke medewerker uit met nieuwe computers en 
laptops en startte de implementatie van nieuwe ERP-software.  
"Dankzij die uniformiteit is de hardware nu makkelijker te 
beheren. Logischerwijs was het netwerk de volgende stap. Zowel 
de bekabeling als de switches moesten mee evolueren", aldus 
Derveaux. "We vervingen onze heterogene 
switchinginfrastructuur met Power-over-Ethernet-switches van 
Cisco voor onze afdelingen en krachtige Cisco Layer3-switches 
voor het backbone-netwerk. Daarmee waren we voorbereid voor 
het nieuwe ERP-systeem en ook voor IP-telefonie. De 
telefooncentrale was inmiddels ook aan vernieuwing toe, en dan 

overweeg je eerst en vooral IP-telefonie."

OPLOSSING
Baltimore Aircoil koos voor de “Unified Communications 
Manager” of IP-telefooncentrale van Cisco.

"De upgrade van de digitale centrale was duurder dan een 
IP-centrale met vervanging van 200 telefoons!" getuigt Derveaux. 
"Bovendien kunnen we onze nieuwe telefooncentrale 
configureren op maat van onze internationale vestigingen. Onze 
partner Facts & Figures stond ons in het hele integratietraject bij 
met pertinent advies."

GEBRUIKERSVOORDELEN
De convergentie van spraak en data maakt dat de informatici 
naast de netwerkinfrastructuur nu ook de telefoonsystemen 
onderhouden. "Als technische firma hebben we de zaken graag 
in eigen handen. Ook het onderhoud van de IP-telefooncentrales 
van onze buitenlandse vestigingen nemen we voor onze 
rekening. We hoeven het niet langer uit te besteden en besparen 
zo gevoelig op onderhoudskosten!" 

Het bedrijf slaat evenwel geen stappen over. "We gebruiken 
bewust nog niet alle functies van IP-telefonie. Samen met de 
personeelsdienst organiseren we eerst basistrainingssessies, 
zoals de configuratie van sneltoetsen via de webinterface. 
Unified messaging en de integratie van ons ERP-systeem 
bekijken we in een tweede fase."

PARTNERPROFIEL
Netwerkspecialist Facts & Figures kreeg in oktober 2007 het 
kwaliteitslabel Cisco Select Certified Partner en behaalde een 
specialisatie voor KMO's. "Bedrijven mogen zich gerust 
spiegelen aan Baltimore Aircoil. Met zijn nieuwe netwerk is het 
bedrijf gewapend voor de toekomst", zegt Ivan Van Eccelpoel, 
zaakvoerder van Facts & Figures.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are trademarks or registered trademarks of  Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or web-site are 
the property of  their respective owners. The use of  the word partner does not imply a partnership relation-ship between Cisco and any other company. (0809R) 

“ De upgrade van de digitale centrale 
was duurder dan een IP-centrale met 
vervanging van al de telefoons samen!”  
Luc Derveaux, IT-manager Baltimore Aircoil International


