
Netwerkbeheer 
ook zonder  
diepgaande 
technische  
kennis?

Eenvoudig 
beheer door 

een gebruiks-
vriendelijke 

interface.

Een betrouwbaar netwerk is voor 
vrijwel elke onderneming van be-
lang, maar voor een accountants- 
en adviesorganisatie met ruim 700 
medewerkers, verspreid over 14 
vestigingen is het absoluut bedrijfs-
kritisch. Wanneer ABAB Accoun-
tants en Adviseurs zowel het LAN- 
als het WiFi-netwerk gaat 
vernieuwen, zoekt ze dan ook na-
drukkelijk de zekerheid van één to-
taalpartner die de volledige verant-
woordelijkheid op zich neemt. ARP 
heeft het beste advies en biedt een 
totaaloplossing met volledige ont-
zorging. Van de levering van hard- 
en software tot de implementatie 
en zelfs scholing van ABAB-mede-
werkers. Het begin van een mooi 
partnership is geboren. Senior net-
werkontwerper Hans Vingerhoets 
van ABAB: “Goed advies, goede 
prijs, goede implementatie. Als je 
het zo aanpakt als ARP dat heeft ge-
daan, ben je bij ons meteen genomi-
neerd voor het volgende project.” 

ABAB Accountants en Adviseurs.

Een betrouwbaar netwerk is onze levensader.

Omvangrijke netwerkupgrade
IT is de afgelopen jaren steeds be-

langrijker geworden in de accountancy. 
Zo beschikt ABAB over een eigen IT-af-
deling met 16 medewerkers die ervoor 
zorgen dat alle accountants en advi-
seurs hun werk kunnen doen en overal 
toegang hebben tot de benodigde sys-
temen en gegevens. De upgrade van 
het complete ABAB-netwerk is dan ook 
een omvangrijk project. Naast een in-
vestering in ruim 500 devices, laptops 
en tablets zijn er op de vestigingen 
meer dan 80 LAN-switches vervangen, 
geconfigureerd en geïmplementeerd. 
ARP heeft het volledige project begeleid 
en opgeleverd. 

Gevoel van controle 
Een ideaal bedrijfsnetwerk combi-

neert een hoge uptime met eenvoudig 
beheer en dat is precies waaraan het 
ABAB-netwerk nu voldoet. Dat is onder 
meer bereikt door de switches in een 
rack te plaatsen. Mocht er eens een sto-
ring zijn, dan is een switch snel te ver-
vangen. De nieuwe switch krijgt auto-
matisch dezelfde configuratie als de 
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voorganger, zodat alles meteen weer 
volledig operationeel is. Hans Vinger-
hoets: “Niet iedereen op onze IT-afde-
ling heeft diepgaande technische ken-
nis en dat hoeft ook helemaal niet. De 
gebruiksvriendelijke webinter face 
maakt de meest gangbare beheertaken 
eenvoudig en dat geeft een breed ge-
dragen gevoel van controle. Wanneer 
complexe zaken moeten worden gecon-
figureerd kunnen we gemakkelijk terug-
vallen op de expertise van ARP.”

Lage TCO, veel toegevoegde waarde 
ARP leverde al regelmatig diverse 

hardware aan ABAB, maar was niet eer-
der in beeld voor een totaalproject. 
Hans Vingerhoets: “We zijn accoun-
tants, dus natuurlijk besteden we veel 

aandacht aan de financiële kant van de 
zaak. ARP kenden we al van de gunstige 
condities, maar bij de recente projecten 
hebben ze voor ons echt een scherpe 
prijs onderhandeld, een optimaal tech-
nisch advies afgegeven en in dit traject 
is ook verder gekeken dan de initiële in-
vestering en de technische mogelijkhe-
den. Het stroomverbruik van de nieuwe 
apparatuur is aanzienlijk lager en dat 
loopt echt in de papieren! Aan energie-
besparing verdienen we ongeveer 1/3 
van de investering terug. Zo komen we 
uit op een zeer aantrekkelijke total cost 
of ownership. Toch is de reden om ARP 
aan te bevelen in de eerste plaats niet 
de prijs, maar de dienstverlening. Korte 
lijnen, snel reageren - per e-mail of di-
rect even terugbellen. Het is een vorm 
van persoonlijke betrokkenheid waar 
we als ABAB sterk op inzetten en ik zie 
dat terug in ARP.”  

Korte lijnen en snel reageren. Een vorm 
van persoonlijke betrokkenheid waar 
we als ABAB sterk op inzetten en terug 
zien in ARP.

Hans Vingerhoets, Senior netwerkontwerper ABAB
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