Zorgeloze
verhuis voor RJV
dankzij Cisco
Prime en ISE
De RJV verhuisde en introduceerde het Nieuwe
Werken. Dankzij automatische configuratie was
de klus in een weekend geklaard.

“Wij hebben alle kabels gekoppeld, en onze netwerkbeheersoftware Prime deed de rest van het werk.”
- Geoffrey Lemaire, Network & Servers Manager ONVA-RJV

Vaak vernieuwen bedrijven bij een verhuis naar nieuwe kantoren ook hun
IT-infrastructuur. Niet zo bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).
“We zijn overgeschakeld naar het Nieuwe Werken met ook telewerk. Omdat
we al Cisco-materiaal hadden, hoefden we geen nieuwe technologie aan
te kopen. Het is als een Rolls-Royce en het volstaat om nieuwe functies te
activeren,” vindt Geoffrey Lemaire, bij de RJV verantwoordelijk voor netwerken serverbeheer.

• Krachtig wifisignaal in het hele gebouw

Uitdagingen

• Snelle verbinding met Smals’ datacenters
• Schaalbare oplossing voor gegevensbeheer

Het nieuwe gebouw in hartje Brussel is ingericht als landschapskantoor. De
250 medewerkers vinden er ook zogenaamde bubbles voor concentratiewerk
en per verdieping zijn er drie kleine en een grote vergaderzaal. Daarom wilde
de RJV een sterke wifidekking.

Case Study | ONVA-RJV
Omvang: 250 werknemers

Plaats: België
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Cisco Prime zorgde bij de verhuis automatisch
voor de juiste netwerkconfiguraties.
Oplossingen

• Cisco Prime automatiseert beheer, ISE de
authenticatie
• Uitstekende wifidekking dankzij Cisco AP’s
• UCS vereenvoudigt serverbeheer

De RJV, die instaat voor de berekening van de vakantieduur en de betaling
van het jaarlijks vakantiegeld van arbeiders en kunstenaars, bracht zijn
bestaande antennes mee naar het nieuwe gebouw.
“We hebben zes antennes per verdieping, dertig in totaal. We hebben bij de
plaatsing eerst een sitesurvey gedaan met onze partner Uptime Group. De
technologie detecteert storende frequenties en past zich automatisch aan,
wat het operationele werk tot een minimum herleidt”, zegt Geoffrey Lemaire.
“Alle antennes worden aangestuurd door onze wireless controller 5508, die
we willen repliceren voor business continuity. We hebben nu een betere
dekking dan in ons vorige gebouw, met hetzelfde materiaal. Aangezien we nu
in een open space werken met flexdesks, wordt wifi belangrijker voor ons.”
Ook partners en klanten krijgen voortaan toegang tot het wifinetwerk,
weliswaar gescheiden van het interne netwerk. Ze maken verbinding en
worden naar een webpagina gestuurd waar ze enkel de voorwaarden van
de RJV hoeven te aanvaarden. De partners hebben een eigen account in de
Active Directory van de RJV. Ze kunnen verbinding maken met het netwerk
maar hebben enkel toegang tot de servers die ze nodig hebben.

Cisco Identity Services Engine schermt netwerk af
De netwerkauthenticatie regelt Lemaire met Cisco ISE. “Alle poorten worden
gemonitord. Elk toestel dat verbinding maakt met het netwerk moet eerst
toestemming krijgen van de authenticatiesoftware. De gebruiker merkt
daar niets van, want er is een volledige integratie met Active Directory.
Onze collega’s krijgen automatisch netwerktoegang, net als de printers en
aanmeldschermen aan de vergaderzalen.”
De spil in het interne netwerk is een nieuwe Catalyst 3850 access switch,
die via glasvezel verbinding maakt met de datacenters van Smals waar
RJV’s servers staan. De organisatie bekijkt met Uptime of ze de switch in
de toekomst ook kan gebruiken als dubbel voor zijn wireless controller. De
Catalyst switch heeft immers beide functies.

Altijd controle over het netwerk dankzij Cisco Prime
Geoffrey Lemaire heeft bijna geen omkijken meer naar het netwerk. “Cisco’s
basisconfiguraties werken gewoon. Bij onze verhuis hebben we alle kabels
gekoppeld en onze netwerkbeheersoftware Prime het werk laten doen. Die
is slim genoeg om computers en printers in de juiste VLAN te stoppen en
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• Sneller netwerk
• Automatische configuratie

Resultaten

• Eén applicatie voor server- en
netwerkmonitoring

maakt een volledige inventaris. In het verleden was er bijna een halftijdse
kracht nodig voor configuratie, bekabeling en updates. Nu heb je met een
paar muisklikken je hele IT-infrastructuur geüpdatet.”
Cisco Prime waarschuwt de netwerkbeheerder ook bij piekbelasting, CPUproblemen en zelfs temperatuurverschillen. De toepassing geeft in heat maps
ook conflicterende golven weer voor het draadloze netwerk. Zo kan het ITteam eenvoudig de kwaliteit ervan verbeteren.

Meer flexibiliteit met UCS-servers
In de twee datacenters van Smals heeft Lemaire twee krachtige Nexus 5000
switches geïnstalleerd, die het dataverkeer naar de juiste server gidsen.
Lemaire koppelde de switches met twee racks met vier UCS bladeservers.
Op elke server draait een honderdtal virtuele machines.
“We kozen voor UCS-servers omdat ze heel compatibel zijn met onze
switches. En als we willen uitbreiden stoppen we gewoon een extra blade
in de rack en we zijn meteen vertrokken dankzij de vooraf gedefinieerde
service profiles. We hadden in het verleden een ander merk, maar de
gebruikseenvoud van UCS is bijna niet te evenaren. Bovendien kan ik de
servers ook monitoren in Prime”, besluit Lemaire.
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