Reference case - The day before tomorrow

Een betrouwbare
mobiele netwerkverbinding voor
The Day Before
Tomorrow

Een stabiele verbinding, vanaf de
eerste minuut
Toen de Schepen van cultuur Karina Hans en burgemeester Jan Jambon van Brasschaat in 2013 een festival
wilden organiseren voor de jeugd, zag The Day Before
Tomorrow het licht. Het festival dat aan democratische
prijzen tickets aanbiedt, slaagt er elk jaar in zijn bezoekersaantal te vergroten en grote namen naar het Kasteel
van Brasschaat te lokken om te genieten van hiphop,
house en popmuziek.

Een stabiel netwerk voor alle

“We worden regelmatig benaderd door andere bedrijven

toepassingen

die een wifi-netwerk aan ons willen voorstellen. We kiezen

Die editie lokte meteen 1.500 bezoekers. De afgelopen jaren

echter bewust voor Citymesh: de naam is gekend binnen
de evenementenwereld. We hebben vertrouwen in het

is die opkomst alleen maar gegroeid. De laatste editie ver-

team en zijn zeker van een kwalitatief netwerk. Doordat

welkomde het festival maar liefst 12.000 bezoekers. Daarom

ze met ons meedenken, kunnen we kosten besparen en

werden de afgelopen jaren heel wat nieuwe technologieën
geïmplementeerd om deze grote bezoekersaantallen

onze toegangsprijs laag houden.”
Marc Reijntjes

meester te kunnen.

Tijdens zo’n festival zijn er heel wat verschillende toepassingen die niet zonder internet kunnen: internet voor de
organisatie, camera’s, ticketscanners, live rapportages, een
livestream… maar ook cashless payments. The Day Before
Tomorrow maakt op het hele festivalterrein gebruik van
cashless payments. Om de betalingen efficiënt te laten
verlopen, is een krachtig netwerk rondom het Kasteel van
Brasschaat dus cruciaal.

De keuze voor een mobiele
netwerkverbinding
Tot enkele jaren terug werden er nog heel wat kabels getrokken om het terrein te voorzien van connectiviteit. Het
festival maakte hier komaf mee en schakelde over op een
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volledig mobiele set-up. Zo’n set-up is niet alleen zeer stabiel
en betrouwbaar maar spaart daarnaast zo’n 40% tot 60% uit

Oplossingen

in vergelijking met een vaste set-up.

“Velen denken nog steeds dat een vaste set-up goedkoper,

▶

Mobiele private LTE set-up

▶

CPE met mogelijkheid tot aansluiten van

stabieler en veiliger is”, legt Marc Reijntjes uit. “Nochtans
is connectiviteit al ver geëvolueerd en geeft een mobiele
set-up evenveel garantie op een succesvolle verbinding

bekabelde toepassingen
▶

Wifi netwerk voor verschillende toepassingen:
▷ Livestream

tijdens het festival.”

▷ Organisatie
▷ Toegangscontrole

Geen tijd voor proefdraaien

▷ Cashless Payments

In minder dan een week wordt het festival opgebouwd. Een
dag proefdraaien is een luxe die The Day Before Tomorrow

▶

dus niet heeft. Daarom zoeken de organisatoren van het
festival naar samenwerkingspartners die zekerheid bieden.
“Vanaf de eerste minuut moet alles up and running zijn. Om
dit te garanderen, worden langdurige relaties opgebouwd
met partners en leveranciers zoals Citymesh. De goede
communicatie voor, tijdens en na het evenement maken
hen een ideale samenwerkingspartner. De ondersteuning
die ze aanbieden tijdens het festival zorgt voor vertrouwen
en snelle anticipatie bij eventuele haperingen.”
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Continue technische ondersteuning
tijdens het festival

