Reference case - Maricolen Brugge & Groeipunt Ninove

VAN SINGLE
SIGN-ON TOT
MONITORING:
Een totaaloplossing voor

groeipunt ninove en maricolen
brugge
WiFi-as-a-Service: op maat
gemaakt voor scholen
Het geluid van de schoolbel kondigt niet alleen de
start van de lessen aan, maar ook het moment waarop
honderden leerlingen zich met het internet verbinden.
Dat brengt voor scholen heel wat uitdagingen met zich
mee: de WiFi-inf rastructuur moet voorzien zijn voor het

De voorbije jaren is het aantal devices dat moet

grote aantal gebruikers. Bovendien zijn ook beveiliging,

verbinden met WiFi heel sterk toegenomen. Citymesh

gebruiksvriendelijkheid en schaalbaarheid belangrijke

biedt een totaalpakket aan en ontzorgt ook de school. Zij

gegevens in het onderwijs. Gelukkig voldoet WiFi-as-

doen alles van begin tot eind, van de site survey over de

a-Service van Citymesh aan al deze vereisten. Twee

implementatie tot het onderhoud achteraf.

scholen, Groeipunt Ninove en Maricolen Brugge, vertellen ons waarom deze WiFi-oplossing ideaal is voor het

Mieke Verhelst, Directie Maricolen Brugge

onderwijs.

ONTZORGING ALS GROTE TROEF
Om digitale tools zo efficiënt mogelijk in te zetten in het
onderwijs, is een robuuste WiFi-infrastructuur nodig.
Dat beseft ook Filip Van Den Houwe, ICT-coördinator bij
Groeipunt Ninove. Groeipunt Ninove is het centrum voor
volwassenenonderwijs van de provincie Oost-Vlaanderen.
Cursisten kunnen sommige opleidingen ook (deels) online
volgen. Een goede WiFi-verbinding is dus onontbeerlijk.

Het feit dat Citymesh instaat voor de monitoring van
de WiFi-verbinding, en het ICT-personeel van scholen
dus ontzorgt, is volgens Filip een van de voornaamste
troeven. Omdat hij niet actief hoeft te controleren dat de
internetverbinding naar behoren werkt, bespaart hij veel
tijd. Meer zelfs: als er dan toch een probleem opduikt met
een access point, is Citymesh daarvan al op de hoogte
nog voordat hij het merkt. Ook de portaalpagina is een
groot pluspunt volgens Filip. “De portaalpagina is voor mij
eigenlijk een verhaal op zich,” zegt hij. “Deze pagina werkt
fantastisch, op welk toestel dan ook. We hebben er nog
nooit problemen mee ondervonden.”
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AANTREKKELIJK TOTAALPAKKET
Ook de Maricolen in Brugge waren meteen te vinden voor
WiFi-as-a-Service van Citymesh. Ook zij merkten namelijk
dat meer en meer leerlingen zich tegelijkertijd verbinden

Oplossingen
GROEIPUNT NINOVE:
» 31x Ruckus R510

met het internet. Directeur Mieke Verhelst vat de digitale
evolutie in het onderwijs goed samen: “Connectiviteit is voor
scholen de dag van vandaag niet zomaar een meerwaarde,

» 1x Citymesh VPN Router
» 1x Manageable gigabit switch 12p

maar het is een absolute noodzaak.”
» 2x Manageable gigabit switch 24p
Joram Laureyns, die als ICT-coördinator werkt bij de school,
vindt dat connectiviteit een vlotte werking in de klas moet
ondersteunen. Dat is dankzij de services van Citymesh zeker

MARICOLEN (TIHF) BRUGGE
» 32x Ruckus R510

het geval. Joram beschrijft het als een totaalpakket: “Van
begin tot eind volgen ze de implementatie mee en denken
ze na over de noden van de school.” De koppeling met

» 33x Ruckus R600
» 1x Ruckus R320

bestaande tools, zoals Smartschool en Microsoft 365, zorgt er
bijvoorbeeld voor dat zowel leerlingen als leerkrachten zich
eenvoudig kunnen inloggen.

» 1x Citymesh VPN Router
» 2x Manageable gigabit switch 24p
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