
De klant
Naam van klant 
Liberty London

Bedrijfstak 
Detailhandel

Locatie 
Londen

Aantal werknemers 
500

Producten en oplossingen 
• Catalyst 9000 LAN-switch 
• Meraki WiFi 
• Cisco ISE (Identity Services Engine) 
• VLAN voor beheer van beveiligingsbeleid 
•  ASA-firewalls van de volgende 
generatie 
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Casestudy Liberty London

Liberty: een nieuwe start voor een 
historisch warenhuis, met frisse 
ontwerpen en moderne technologie 

Liberty is een van de meest herkenbare winkels in Londen. 
Het warenhuis werd in 1843 opgericht door Arthur Lasenby Liberty 
en met een rijke geschiedenis gedijt Liberty ook in de 21e eeuw. 
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Liberty
Liberty staat in Retail Week’s top 10 van fysieke 
retailers en is ook een succesvol detailhandelsplatform –  
een always-on bedrijf met 500 werknemers. Met 
hun nadruk op klantenservice heeft het bedrijf een 
uitzonderlijk betrouwbare digitale basis nodig. Maar 
zulke systemen raken in de loop der tijd verouderd. 

“Twee jaar geleden waren de netwerkswitches van het 
bedrijf verouderd”, zegt Haaron Weekes, Head of IT 
Service Delivery and Operations bij Liberty, die in 2016 
bij het bedrijf kwam werken.

“Hardware- en softwareondersteuning waren niet meer 
beschikbaar en de kerninfrastructuur bevatte een aantal 
kwetsbaarheden. Verouderd gereedschap betekende 
ook af en toe uitval.”

Personeel van Liberty London moest hard werken om 
de kernaspecten van een moderne detailhandel te 
kunnen leveren, zoals een betrouwbaar en beveiligd 
e-commerceplatform en online klantenservice.

“Onze verouderde firewall werd niet beheerd en 
was niet geschikt voor het doel”, aldus Weekes. “De 
infrastructuur achter onze VDI-omgeving (virtuele 
desktopinfrastructuur) kon de werklast niet aan en dit 
leverde slechte prestaties voor elke gebruiker op.” 

De VDI – waarmee werknemers op elke 
desktopcomputer kunnen inloggen alsof het hun 
eigen apparaat is – bedient 250 tot 350 gebruikers 
tegelijkertijd. Maar het kostte sommige werknemers 
meer dan drieënhalve minuut om op hun desktop aan te 
melden.

Samen met Cisco ging Liberty aan de slag om de IT-
infrastructuur van het warenhuis te vernieuwen. 

Werken met Cisco
“Cisco was en is een netwerkprovider, maar onze 
technologieportfolio is getransformeerd: we bieden nu 
de technologieën die de manier waarop we werken, 
leven, spelen en leren veranderen, in een beveiligde 
omgeving voor samenwerking”, zegt Hema Marshall, 
Head of SMB Sales bij Cisco.

Cisco verving de firewall van Liberty en implementeerde 
een flexibele IT-beheertool die meerdere cloudplatforms 
kan combineren en optimaliseren en die kan worden 
gebruikt om een reeks cloudgebaseerde toepassingen 
te ontwikkelen en uit te voeren.

Er werd een nieuw beveiligingssysteem van Cisco 
geïnstalleerd dat, onder andere, alleen bepaalde personen 
toegang verleent tot specifieke tools en gegevens. Cisco 
vernieuwde het interne netwerk van Liberty en installeerde 
een nieuw Wi-Fi-systeem in de winkel.

Via het Wi-Fi-systeem verkrijgt het Liberty-team via 
locatieanalyses nieuwe inzichten in klantentrends. Zulke 
klantinformatie kan helpen de online/offline kloof te 
overbruggen en helpt om kijkers om te zetten in online kopers.

Het is van belang voor bedrijven dat zij snel op en 
in de breedte kunnen schalen wanneer dat nodig is, 
maar digitale waarborgen zijn net zo belangrijk – zeker 
met de nieuwe GDPR-regelgeving. Weekes is van 
mening dat de firewall van de volgende generatie 
het voor Liberty eenvoudiger maakt om potentiële 
cyberbedreigingen te identificeren en zich hiertegen 
te verdedigen. Liberty heeft volgens Marshall ook zijn 
mogelijkheden voor noodherstel uitgebreid, zodat het 
bedrijf, ook als er zich technische kwesties voordoen, 
zijn klanten kan blijven bedienen.

Het belangrijkste is dat het winkelproces nu ook voor 
klanten beter beveiligd en minder complex is. “Verbeterd 
beheer van wat er in het bedrijf speelt, met verbeterde 
zichtbaarheid en verminderde complexiteit, stelt het 
Liberty-team in staat om zich meer te richten op innovatie 
in plaats van alles draaiende te houden”, aldus Marshall. 

“ Verbeterde zichtbaarheid en verminderde complexiteit 
stelt het Liberty-team in staat om zich meer te richten op 
innovatie in plaats van puur alles draaiende te houden”
Hema Marshall
Head of Small and Medium Business Sales bij Cisco 
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Conclusie
Dit hervonden vermogen om te innoveren en 
opkomende uitdagingen aan te gaan heeft meerdere 
oorzaken, waaronder de stabiliteit van het nieuwe 
netwerk van Liberty, de grotere tijdsefficiëntie 
voor personeel en de voordelen van het unified 
cloudsysteem dat HR-, antivirus- en financiële 
activiteiten ondersteunt.

Liberty’s nieuwe cyberbeveiligingssysteem onderzoekt 
en werkt achter de schermen. “Daarom denken we dat 
we uitdagingen van morgen beter aankunnen”, aldus 
Weekes. Het merk Liberty heeft nu een digitale basis 
die past bij zijn krachtige ambitie.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in The 
Guardian. 
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