REPORTAGE
WIFI IN OPTIMA FORMA

Centraal beheerde WiFi
kostenbesparend voor het MKB
Binnen het MKB is men onvoldoende bewust van de mogelijkheden van WiFi, constateert Beerepoot Automatisering.
Inzicht in gebruik en mogelijkheden biedt essentiële voordelen, zowel procesmatig als commercieel én budgettair.
Veiligheidshalve is aanpassing vaak zelfs een noodzaak.
WiFi is uitgegroeid tot een volwaardig
bedrijfselement. Veel bedrijfskritische
processen en applicaties verlopen
via het WiFi-netwerk, waarbij de inrichting
vaak complex is door integratie met andere
ICT-voorzieningen. Niet te vergelijken met een
thuisnetwerk dus. Salesmanager Maik van der
Winden van Beerepoot Automatisering: “Als
allround ICT-specialist kennen wij de totale
impact. Daarom kunnen wij ondernemers helpen
aan een optimaal WiFi-netwerk op maat, en
tegelijk inzicht geven in het gebruik ervan, voor nu
én in de toekomst.”

WAAROM WIFI CENTRAAL BEHEREN?
“Als ondernemer is het belangrijk om je
WiFi-netwerk te kunnen monitoren. Dan kun
je er namelijk doelgericht mee werken, onder
andere met de juiste beheerfunctionaliteiten”,
aldus accountmanager Raymond Hessels.
“Goede monitoring en beheer spitst zich toe
op gebruikers-, applicatie- en apparaatniveau.
Een trage verbinding kan bijvoorbeeld worden
veroorzaakt door de gebruikte applicaties. Stel
dat YouTube-gebruik van medewerkers de

bedrijfskritische applicaties vertraagt, dan wil je
dat gedrag beperken of uitsluiten.” Maik, lachend:
“Veel ondernemers zijn bijvoorbeeld blij dat hun
WiFi-netwerk nu alleen tijdens pauzes het gebruik
van Facebook toelaat.”

UNIEKE OPLOSSING BEEREPOOT AUTOMATISERING
In de zoektocht naar de beste WiFi-oplossing voor
hun klanten kwam Beerepoot Automatisering uit
bij fabrikant Xirrus. Maik: “Om het WiFi-netwerk
te kunnen monitoren en beheren is traditioneel een
aparte WLAN-controller nodig. Dit heeft als nadeel
dat access points niet afzonderlijk te beheren zijn,
en dat bij één kleine storing of defect meteen de
hele WiFi-verbinding wegvalt. Bij ons bevat elk
access point een eigen, geïntegreerde controller,
waardoor deze sterker, stabieler en onafhankelijk
werkt. Beheer en monitoring regelen we eenvoudig
vanuit een overzichtelijke portal in de cloud.

BETER EN VOORDELIGER
Wat zijn nu de concrete voordelen? Raymond:
“Met name op onderhoud en vervanging
bespaart de ondernemer tot wel 30%. En wist
u dat de traditionele acces points binnen twee

“Over maximaal twee jaar hebben
traditionele WiFi-netwerken 50% van
hun capaciteit verloren”

ACTIE: GRATIS PROEFNETWERK!
Hoe goed functioneert úw WiFi-netwerk?
Laat Beerepoot Automatisering kosteloos
uw situatie analyseren, gerichte adviezen
geven én een demo plaatsen. Dan kunt u
een maand lang de voordelen ervaren van
meer snelheid, betrouwbaarheid en vernuftige extra mogelijkheden, geheel afgestemd op uw bedrijf en behoeften. Gratis!
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jaar vijftig procent van hun capaciteit verliezen?
Deze bevatten een vaste 2.4GHz en 5GHz radio.
Vijf wordt de nieuwe standaard, dus blijft één
helft ongebruikt. Onze acces points van Xirrus
daarentegen hebben softwarematig instelbare
radio’s. Deze zet je met één druk op de knop om
naar 5GHz. Kortom, met onze slimme WiFioplossingen is elke ondernemer helemaal klaar
voor de toekomst!”
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