
Een netwerk 
met 100 %  
uptime?

Continuïteit  
en betrouw- 

baarheid 
gegarandeerd.

Noordhoff Uitgevers legt zich volle-
dig toe op het ontwikkelen en uitge-
ven van educatieve materialen. Van 
online leermiddelen, leer- en werk-
boeken tot naslagwerken en exa-
mentrainingen voor vrijwel elk on-
derwijsniveau. Naast de vestiging in 
Nederland behoren ook zusteruit-
geverijen in België en Zweden tot de 
onderneming. Allemaal met hun ei-
gen LAN-netwerken, die centraal 
beheerd worden in Nederland. 
Om beheerkosten te reduceren en 
prestaties te verbeteren, wordt een 
network replacement project opge-
start met als doel: één oplossing van 
één merk voor alle vestigingen. ARP 
is al jaren een betrouwbare leveran-
cier van Noordhoff Uitgevers en 
biedt de totaaloplossing waar de 
uitgever naar zoekt. We leveren de 
hardware inclusief volledige imple-
mentatie en projectmanagement 
en zorgen voor de turn-key opleve-
ring op alle locaties in binnen- en 
buitenland. 

Noordhoff Uitgevers: 

Schoolvoorbeeld van totaalservice.

Performance omhoog, beheerkos-
ten omlaag.

Bert de Jong, projectleider bij Noord-
hoff: “Onze netwerken waren opge-
bouwd uit verouderde hardwarecompo-
nenten die niet meer voldoen aan de 
eisen die we er vandaag aan stellen. Per-
formanceverbetering was dan ook onze 
eerste doelstelling, met onder meer een 
opschaling van 100 Mbit naar minimaal 
1 Gigabit. Daarnaast wilden we af van 
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verschillende merken met allemaal hun 
eigen knelpunten en mogelijkheden. 
Een totale netwerkvernieuwing is een 
buitenkans om uniformiteit te realise-
ren en zo de beheerkosten te drukken. 

Aangezien het netwerkbeheer bij 
Noordhoff volledig is geoutsourced, 
hebben we hierop aanzienlijke bespa-
ringen gerealiseerd. Daarmee verdienen 
we een deel van de investeringskosten 
terug en valt de TCO extra gunstig uit.”

Eén leverancier, één aanspreek-
punt, één factuur. 

ARP biedt totaalontzorging vanaf  
dag 1. Eén van de solutionconsultants 
heeft het hele landschap in kaart ge-
bracht, de wensen geïnventariseerd, 
daar het juiste design en bijhorende 

hardware aan gekoppeld en vervolgens 
alle details ingevuld. Noordhoff zelf 
heeft al direct een sterke voorkeur voor 
een oplossing van Cisco. Bert de Jong: 
“Cisco heeft zich in de praktijk ruim-
schoots bewezen en staat bekend om 
haar service en support. Daar betaal je 
natuurlijk ook voor, maar ARP heeft een 
goeie package deal samengesteld voor 
zowel hardware als dienstverlening. De 
overall prijs was dus scherp en één leve-
rancier, één aanspreekpunt en één fac-
tuur is overzichtelijk en efficiënt.

100 % uptime: ook voor het 
kantoornetwerk.

Voor de duidelijkheid: de online leer-
materialen vallen niet onder het project. 
Die behoren echt tot de core business 
van Noordhoff. Daarvoor werkt de uit-
gever met redundante oplossingen en 
service level agreements die 100% up-
time garanderen. Interessant is dat ook 
de door ARP geleverde oplossing dit ni-
veau haalt. De eerste twee jaar is er 
geen enkele downtime geweest en de 
teller loopt nog steeds. Ook voor een 

kantoornetwerk is een dergelijke conti-
nuïteit en betrouwbaarheid van grote 
meerwaarde! 

Snel schakelen, ook ná oplevering. 
Bert de Jong kijkt tevreden terug op 

het proces, van aankoop tot ingebruik-
name: “ARP schakelt en levert snel en 
lost knelpunten direct op. Hierdoor is 
het hele project zonder vertraging ver-
lopen. Alles is eerst bij ARP geconfigu-
reerd, verpakt en getransporteerd naar 
de verschillende vestigingen. Vervol-
gens zijn we stapsgewijs de vestigingen 
langsgegaan. Hierin komt het partner-
ship tussen ARP en 4IP Solutions goed 
tot zijn recht, de switches werden inge-
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bouwd, geconfigureerd, getest, gedocu-
menteerd en turn-key opgeleverd. De 
samenwerking hebben we als heel pret-
tig ervaren, zelfs tot na de levering. De 
hoge mate van kennis zowel in het 
pre-sales traject als ook tijdens de im-
plementatie, onderscheiden het project 
binnen onze ervaringen met andere le-
veranciers. Ook achteraf bleef deze ken-
nis beschikbaar en bereikbaar om de 
laatste vragen te beantwoorden en  
details te finetunen.   

ARP schakelt en levert snel en lost 
knelpunten direct op. Het project is 
hierdoor volledig volgens planning 
verlopen.   

Bert de Jong, projectleider bij Noordhoff
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