
INVENTARISATIE, ADVIES EN IMPLEMENTATIE 

Vanuit onze jarenlange ervaring in het adviseren en implementeren van netwerken op 

scholen, starten wij altijd vanuit een inventarisatiegesprek. Afhankelijk van de vraag bepalen 

we samen met de klant de wensen en eisen vanaf de glasvezelaansluiting tot de verbinding 

met de eindgebruikers. Hierna wordt er een rapportage uitgebracht op basis van een 

sitesurvey en een nulmeting. Daarin wordt een advies opgenomen over de aan bevolen 

diensten en apparatuur. Vanuit dit advies volgt het offertetraject, waar ook installatie 

en implementatie door onze specialisten kan worden opgenomen. 

ONTWIKKELINGEN OP SCHOOL 

Een school is altijd in ontwikkeling, het gebruik van lokalen verandert, het aantal leerlingen 

wijzigt of een schoolgebouw wordt uitgebreid. Zo’n dynamische omgeving vraagt om 

fl exibele en schaalbare infrastructuur en connectiviteit. Dit geldt voor de beveiliging met 

een fi rewall, voor routing en switching en uiteraard voor WiFi. Als een omgeving eenmaal 

is ingericht, blijven we graag in gesprek om eventuele aanpassingen te doen zodat de 

oplossing ook in de toekomst passend blijft.

INFRASTRUCTUUR & CONNECTIVITEIT

Altijd een stabiele 
verbinding
Welke ICT-middelen je op school ook hebt, 
lekker werken begint met een goede internet-
verbinding. Om uw internetverbinding
optimaal te benutten is het belangrijk dat 
de infrastructuur in uw gebouw hierop aansluit. 
Wij kunnen uw school hierover adviseren en 
ervoor zorgen dat dit probleemloos functioneert.
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Alle kabels
in goede banen geleid

Om de bekabelde verbindingen binnen het gebouw goed te verdelen is 

een switching-oplossing noodzakelijk. Deze switching zorgt binnen het 

netwerk voor de aansluiting van devices, printers, access points 

en andere randapparatuur. 

De Ruckus switches zijn ontworpen om:

>  fl exibele implementatie in een gebouw mogelijk te maken

> eenvoudige en betrouwbare verbinding te realiseren

> met bestaande apparatuur te upgraden en uit te breiden

Heutink ICT mag zich Authorized Top Dog Partner van Ruckus Wireless 

noemen. We hebben alle specialistische kennis in huis om Ruckus 

in het Nederlandse onderwijs te implementeren.  

Veilige omgeving met een 
betrouwbare fi rewall

De aansluiting op het internet brengt grote risico’s met zich mee. 

Om de verbinding met het internet te fi lteren van bijvoorbeeld malware 

of ransomeware is een betrouwbare fi rewall nodig.  

Om een optimale bescherming te bieden tegen bedreigingen bieden 

we Fortinet-oplossingen aan. Fortinet is een toonaangevende, wereld-

wijde leverancier van beveiligingsapparatuur. Doordat Fortinet voor 

uiteenlopende organisaties werkt, heeft ze ook goede oplossingen 

voor het onderwijs, ook wanneer er sprake is van meerdere locaties. 

Heutink ICT is partner van Fortinet. Dit betekent dat wij alle 

specialis tische kennis in huis hebben om onderwijsinstellingen 

hierover te adviseren en oplossingen te implementeren.

Slim WiFi-netwerk

Het onderwijs is de laatste jaren fl ink gedigitaliseerd. Leerlingen 

en docenten maken steeds meer gebruik van mobiele apparaten zoals 

laptops, smartphones en tablets. Daarnaast wordt er vaak lesgegeven 

via een touchscreen of digibord. Om alle niet-bekabelde apparaten 

te voorzien van een stabiele internetverbinding is een snelle, 

betrouwbare verbinding van fundamenteel belang. Wij bieden de 

perfecte oplossing met Smart WiFi van Ruckus Networks. Hiermee 

is voldoende WiFi-dekking door de hele school gegarandeerd. 

Daarbij komt dat scholen IT-middelen zo slim mogelijk moeten 

inzetten en hiervoor vaak geen gespecialiseerd IT-personeel hebben. 

Dat betekent dat het WiFi-netwerk dus niet alleen uitstekende 

prestaties moet leveren, het moet ook betaalbaar én gemakkelijk 

te installeren en te beheren zijn. Onze producten en diensten slagen 

met vlag en wimpel voor de eisen van het onderwijs.

Heutink ICT biedt de Ruckus Networks oplossingen aan op basis 

van WaaS (Wireless as a Service). Hierbij is het mogelijk om de 

IT-infrastructuur in te zetten op basis van een bedrag per maand, 

per kwartaal of per jaar. Liever de investering in één keer doen? 

Het is allemaal mogelijk. Naast Ruckus Networks is ook mogelijk 

om voor andere A-merken te kiezen die wij onder steunen.

Smart WiFi: 
de voordelen op een rij

 •   MINIMALE WiFi-STRALING

 Dankzij de technologie van Ruckus 

zijn er minder signalen in de lucht dan 

bij andere WiFi-apparatuur. Dat komt 

doordat de signalen heel gericht en 

effi ciënt worden verzonden. Vermogens 

worden geminimaliseerd en antennes 

worden uitgeschakeld waar geen 

dekking nodig is.

 •   SNELLERE VERBINDINGEN

 De access points van Ruckus 

werken met de nieuwste techno logie. 

Resultaat: een grotere netwerk-

capaciteit en hogere snelheden op 

alle devices, van smartphone tot en 

met touchscreen. 

 •   OPTIMAAL GEBRUIKERSGEMAK

 Met één keer aanmelden is het moge-

lijk om met een mobiel device of client 

overal eenvoudig verbonden te zijn. 

Dit kan ook als een school meerdere 

locaties heeft. 
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