
CARRÉ BIEDT HAAR BEZOEKERS BEST-  

IN-CLASS WI-FI MET RUCKUS WIRELESS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Koninklijk Theater Carré kan dankzij een nieuw high-density Smart Wi-Fi netwerk alle  
bezoekers een goede Wi-Fi verbinding bieden. Het verouderde Wi-Fi netwerk voldeed  

niet meer aan de huidige wensen en eisen en men wilde afrekenen met het tekort aan  

capaciteit en doorvoersnelheid. Na testen met verschillende merken viel de keuze op 

Smart Wi-Fi van Ruckus Wireless vanwege het gebruiksgemak en het uitzonderlijke 

bereik van de access points.  
 

 
Verbeterde gastvrijheid met Wi-Fi  
Koninklijk Theater Carré is altijd bezig met innovatie en optimalisatie. Carré heeft  

gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Om te kunnen voldoen aan de stijgende  

internetbehoefte van de organisatie en de bezoekers was het noodzakelijk om het  

Wi-Fi netwerk te verbeteren. Op drukke avonden was het onmogelijk online activiteiten 

te ondernemen, wat tot onvrede leidde bij bezoekers en de organisatie. Daarbij moest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONINKLIJK THEATER CARRÉ  
Circusdirecteur en ondernemer Oscar 
Carré opende in 1887 de deuren van zijn 
majestueuze theater aan de Amstel. Het 
succes van Koninklijk Theater Carré is,  
mede ingegeven door zijn naamgever,  
gelegen in de kracht en de flexibiliteit van dit 
bijzondere theater. Carré staat bekend om 
zijn gastvrijheid. In de loop der jaren heeft 
Carré diverse veranderingen ondergaan en 
voldoet daarmee aan de eisen van vandaag. 
Bij renovaties blijft het authentieke karakter 
altijd behouden.  
 
UITDAGINGEN  

het oude systeem ook twee keer per dag herstart worden om überhaupt gebruik te 

kunnen maken van het Wi-Fi netwerk.  

▪ 
▪

▪

▪ 

Grootte van de locatie  
Veel gelijktijdige gebruikers  
Isolatie van de zalen  
Veel zendapparatuur aanwezig  

 

Om tot de juiste Wi-Fi oplossing te komen besloot men een Proof Of Concept (POC) uit  OPLOSSING  

te voeren. Een POC gaat verder dan een normale test, omdat niet alleen gekeken wordt  

naar de technische aspecten van de oplossing maar ook naar de invloed die een nieuw  

netwerk heeft op andere systemen. Het Proof Of Concept is uitgevoerd door H&R  

▪ 
▪

▪ 

ZoneDirector 3025  
18x ZoneFlex 7372 Access Points  
3x ZoneFlex 7982 Access Points  

VOORDELEN  
Automatisering, de vaste partner van Carré met betrekking tot IT.  ▪ Intelligent Wi-Fi signaal voor optimale  

dekking  

Na  het  testen  van  verschillende  ▪ 
▪ 

Hoge capaciteit per access point  
Vereenvoudigd centraal beheer  

merken is gebleken dat de Smart  
Wi-Fi oplossing van Ruckus Wireless  

▪ Scheiding van eigen- en gasten-  
netwerk door meerdere SSID's  

het beste voorziet in de behoeften van 

Carré. Belangrijke voorwaarde aan dit 

netwerk was dat het een managed 

WLAN zou zijn. Dit vanwege de wens  

om het netwerk centraal te kunnen  

beheren om zo installatietijd te  

verkorten en het netwerk eenvoudig te 

kunnen monitoren.  

"Met de implementatie van Ruckus  
Wireless kunnen alle verschil-  
lende gebruikers gescheiden gebruik 

maken van een uitstekend netwerk.  
Daarnaast is Carré in staat haar  
bezoekers te voorzien van een snelle  
Wi-Fi verbinding die gelijktijdig veel  
gebruikers aankan."  
Maarten Oostingh, Senior System 

Engineer bij H&R Automatisering  
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Ook aan de kant van de gebruikers en het verkeer over het netwerk biedt een managed WLAN grote voordelen. Zo kunnen middels  

verschillende SSID's bezoekers en de organisatie van elkaar gescheiden worden. Ook is het mogelijk om gebruikersrollen aan te 

maken en zo volledige controle te krijgen over de verdeling van de bandbreedte en verschillende typen verkeer.  

 
Keuze voor Smart Wi-Fi van Ruckus Wireless  
Na het inzichtelijk maken van de wensen en eisen, in combinatie met de 

testresultaten van de POC, viel de keuze bij H&R Automatisering en Carré op 

een Wi-Fi netwerk van Ruckus Wireless. Hierbij is gekozen  

voor een managed WLAN op basis van een ZoneDirector 3025 WLAN  

controller. Dankzij deze controller kan de IT-afdeling eenvoudig het WLAN beheren en optimaliseren. Om overal in Carré  

voldoende dekking en capaciteit te hebben, zijn op deze controller 18 ZoneFlex 7372 access points en 3 ZoneFlex 7982 access  

points aangesloten. De ZoneFlex 7372 is een dual-band, three-stream 802.11n access point welke is uitgerust met de  

gepatenteerde BeamFlex+ adaptieve antenne technologie. Wanneer deze technologie gecombineerd wordt met transmit  

beamforming (TxBF) haalt het AP de hoogste doorvoersnelheid in zijn klasse. De 7982 is een access point dat uitermate geschikt is 

voor high-density omgevingen, doordat deze in staat is om tot 500 gelijktijdige gebruikers te bedienen.  
 

 
SSID's Carré  

• Carré Event: voor speciale evenementen, deze is  

verbonden met een snelle internetlijn in een apart VLAN.  

• Carré Employe: wordt gebruikt door de smartphones  

van de medewerkers, deze is ook verbonden met de snelle 

internetlijn in een apart  VLAN.  

• Carré Technical: dit SSID wordt gebruikt voor het licht en geluid. Aangesloten op een apart VLAN.  

• Carré Guest: het gastennetwerk van Carré, deze zit op een aparte internetverbinding en heeft een portal voor het accepteren  

van de voorwaarden. Op deze verbinding wordt bandbreedtemanagement toegepast per device, dat verbonden is.  

• Carré Production: ook voor de producties is een apart SSID, deze is verbonden met de snelle internet lijn in een apart VLAN.  

• Carré Internal: dit SSID is voor medewerkers met een laptop, deze is verbonden met de LAN.  
 

 
De Wi-Fi dienst  
Door gebruik te maken van meerdere SSID's is voor bezoekers een aparte gastenomgeving opgezet. Bezoekers hoeven slechts 1 

keer in te loggen op het netwerk via een captive portal. Daarna kan naadloos worden overgegaan tussen alle access points in het  

netwerk, ook wel seamless roaming. Dit is een open netwerk waarop iedereen gratis verbinding kan maken. Dat maakt het voor 

gasten laagdrempelig om verbinding te maken en daarmee vergroot het gebruiksgemak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H&R Automatisering 

Automatisering die werkt … 


