
Networking als basis 
voor innovatie.

Leg een solide basis voor Industry 4.0 
met oplossingen van AXEZ en Aruba.



Productielijnen zijn uitgerust met veel meer sensoren. 
Magazijnen worden gerund met locatiebepaling. Tablets 
en handheld devices doen hun intrede op de werkvloer en 
alles wordt gelinkt in één naadloze workflow. Technologie 
verandert snel en vaak is het een uitdaging om te bepalen 
wat er eerst moet gebeuren.

Wat brengt de toekomst?

Eén ding is zeker: de behoefte aan bandbreedte, snelheid, 
prestaties en beveiliging was nooit groter. En die 
trend zet zich door. Netwerken in de industrie worden 
ook steeds complexer. Draadloze dekking, bekabelde 
connectiviteit, geavanceerde networking security, access 
control, monitoring en health checks… Het beheer, het 
onderhoud en het uitbouwen van die omgevingen wordt 
specialistenwerk. En kleine fouten hebben vaak grote 
gevolgen.

IoT
Verbind en integreer machines  
en devices binnen één geheel.

  

Security
Meer endpoints, access points en 
connectiviteit betekent ook meer 

risico’s. 

Mobility
Wifi wordt steeds belangrijker en 

draadloze beschikbaarheid is cruciaal.

Bent u klaar voor de vierde  
industriële revolutie?

“AXEZ zorgt dat oude netwerk- 
technologie uw organisatie niet 
afremt, en dat nieuwe technologie 
u niet inhaalt.”

In elke industrie gaat het hard: meer data, meer automatisering en veel meer networkingcapaciteit. Bijna alle innovaties in 
productieafdelingen, voorraadbeheer en logistiek worden nu gedragen door networking. Denk aan robotisering, biotechnologie,  
virtual reality en The internet of Things.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

In deze gids:

• Hoe vangt u de uitdagingen van IoT op in uw bedrijfsnetwerk?

• Hoe vereenvoudigt u het beheer van een heel complexe omgeving?

• Hoe zorgt u voor voldoende beveiliging van uw patenten en intellectueel eigendom?

• Hoe vergemakkelijkt u de stap naar draadloos en mobiel werken?

• Hoe verzekert u een naadloze integratie van netwerkoplossingen in uw brede infrastructuur?

• Hoe kan AXEZ u helpen met gericht advies, professionele analyse en oplossingen op maat?



IOT: uitdagingen, 
van datacenter tot aan de edge.

Eenvoudiger netwerkbeheer.

Hoe behoudt u overzicht en controle over een complex netwerk? Het is dé zorg van elke 
netwerkbeheerder in de (maak)industrie. Met alleen de nieuwste hardware komt u er niet. Om écht 
inzicht en grip te krijgen op al die accesspoints, devices, gebruikers en workloads heeft u een modern 
networking operating system nodig. Én switching software die ontwikkeld werd om met al die 
complexiteit om te gaan. 
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Een flexibel OS dat beheer 
vereenvoudigt.
Aruba AOS-CX

Beheer uw WLAN vanuit een eenvoudig, 

flexibel besturingssysteem dat klaar is 

voor cloud, maar ook voor video- en audio-

toepassingen.  

Meer inzicht, veiligheid en 
controle.
Aruba Dynamic Segmentation

Geen handmatige configuratie meer van 

VLANs of access lists. Toegangs- en 

beveiligingspolicies worden dynamisch 

toegepast voor alle gebruikers en IoT-

apparaten.

Monitoring & analytics  
die always-on is.
Aruba Network Analytics Engine

Vergeet eindeloze troubleshooting en 

lange downtime. Aruba NAE onderzoekt 

automatisch elk event dat impact heeft op 

het functioneren van uw netwerk.

Verzeker data availability.
Aruba Virtual Switching  
Extension (VSX)

Bouw aruba en AXEZ een redundante 

architectuur met zowel hardware als 

software om downtime te voorkomen, zelfs 

tijdens upgrades.



Efficiënter stroomverbruik 

en besparingen door 80 

PLUS Platinum Certified 

power supplies.

 

High performance 

switches met tot 

28Tbps in non-blocking 

bandbreedte. 

Queue configurations 

om de eisen van 

netwerktoepassingen te 

kunnen invullen.

Always-on PoE, die ook 

stroom levert tijdens 

vastgestelde reboots en 

firmware upgrades.

Wat maakt de Aruba CX6x00 switches uniek?

Hogere beschikbaarheid, hogere betrouwbaarheid.

Veel data ontstaan nu aan de edge. Dat betekent dat ze steeds 
vaker worden verwerkt en geanalyseerd op uw productievloer 
of in uw magazijn zelf. En steeds vaker komt er zelfs geen 
datacenter aan te pas. Het gevolg? Uw switchingoplossingen 
moeten flexibel en schaalbaar zijn, om te kunnen omgaan met 
onvoorspelbare workloads.

Daarom ontwikkelde Aruba switches die gemaakt zijn om om te 
gaan met complexiteit en onvoorspelbare workloads. Ideaal voor 
toegang, aggregatie en core deployments… Met deze switches 
blijft uw netwerk up-and-running, ook tijdens piekmomenten of 
wanneer er iets misgaat.

Sneller ingrijpen bij problemen.

Een belangrijk deel van het takenpakket van netwerkbeheerders is troubleshooting, optimaliseren, en root cause analyse. Om dat 
onderdeel van uw netwerkbeheer te vereenvoudigen, ontwikkelde Aruba de Network Analytics Engine, een ingebouwd framework voor 
monitoring en analyse dat problemen detecteert, voorspelt en vaak ook voorkomt.

Tijd voor een analyse van  
uw datacenternetwerk?

Als Aruba Gold partner en HPE Platinum partner beschikt 
AXEZ over unieke expertise, zowel op het gebied van 
networking als datacentertechnologie. 

Om ervoor te zorgen dat uw datacenter switches geen 
bottleneck worden voor toenemende datastromen of voor 
uw dagelijkse operations, geven we vaak professioneel advies 
voor upgrades, optimalisaties en vervangingen.

Vraag onze experts om een assessment.

Volledige zichtbaarheid Real-time toegang tot inzichten over uw hele netwerk en een database met event- en 
correlatiegeschiedenis.

Eenvoudiger beheer Integreer rich alerts in NetEdit, Slack of ServiceNow om uw processen voor IT-
servicemanagement te stroomlijnen.

Continue innovatie Krijg toegang tot een groeiende library van NAE-oplossingen en een community van experts 
die aan innovatie werken.

Snelle Mean Time To Repair Vertrouw op rule-based, real-time monitoring en intelligente alerts om snellere diagnoses te 
stellen en daardoor snel te repareren of vervangen als dat nodig is.

“Steeds meer organisaties in de 
industrie schakelen om van een 
reactief netwerkbeheer naar een 
proactieve aanpak. En daar is meer 
inzicht en controle voor nodig.”

- Erwin Frederiks, Network Expert, AXEZ 



Security:  
meer inzicht en beveiliging.2

Bescherming van patenten en intellectueel eigendom.

Het voorkomen van ongewenste toegang op uw netwerken.

Controle en inzicht in wat er op uw netwerken gebeurt.

Het uitvoeren van health checks, zelfs op apparaten van bezoekers 
en het verzekeren van beschikbaarheid.

Compliance & beschermen van gegevens van uw toeleveranciers en partners.

Met meer complexiteit komen ook uitdagingen 
die verdergaan dan prestaties en beheer. 
Hoe meer machines en devices er aan uw 
netwerken zijn verbonden, hoe meer potentiële 
beveiligingsrisico’s. En niet iedereen mag 
zomaar toegang krijgen tot alle informatie. Dus 
moeten er duidelijke rollen worden bepaald, met 
duidelijke bevoegdheden. 

Gevoelige gegevens beschermen, van productie 
tot patenten en intellectueel eigendom, is een 
blijvende zorg in de (maak)industrie. En dat 
betekent dat uw netwerkinfrastructuur ook op 
het gebied van security aan hogere eisen moet 
voldoen. En dat is niet eenvoudig in complexe 
omgevingen met oplossingen van meerdere 
vendoren, met wireless en wired en met cloud, 
edge en datacenter.

De grootste beveiligingsuitdagingen in de industrie:
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Integreerbaar met firewalls, MDM/

EMM en SIEM-oplossingen van derde 

partijen.

 

Eén centrale oplossing voor 

access control voor uw complete 

netwerkomgeving: wired, wireless 

en VPN.

Enterprise-grade AAA-protocollen 

voor netwerktoegang. Wat niet is 

toegestaan kan niet gebeuren.

Wat maakt Aruba ClearPass uniek?

Eenvoudige, doeltreffende toegangscontrole.
Aruba ClearPass Network Access Control

De basis voor een veilig netwerk dat klaar is voor IoT en 
mobility is Network Access Control (NAC). Network Access 
Control tooling zoals Aruba ClearPass past een zero-tolerance 
beleid toe, gebaseerd op vooraf gedefinieerde rollen en policies. 

Bij Aruba ClearPass wordt het toegangsbeleid bepaald door 
AAA-protocollen. AAA is de afkorting voor het proces van 

authenticatie, autorisatie en accounting. Dat betekent dat er 
eerst wordt geïdentificeerd wie er verbinding wil maken, welke 
rechten die persoon of dat toestel heeft en tot slot wordt 
bijgehouden wat er is gebeurd. Daarbij kunnen meerdere 
authenticatie- en autorisatiebronnen worden gebruikt, zoals 
Active Directory, LDAP en SQL db.

Hoe veilig is uw huidige 
netwerk?

AXEZ is gespecialiseerd in het analyseren en inschatten van 
beveiligingsrisico’s binnen uw hele netwerkinfrastructuur 
 (en verder).

Onze experts nemen uw volledige wired en wireless omgeving 
onder de loep. Van accesspoints, tot firewalls en switches.



Mobility: een toekomstvast  
draadloos netwerk.

De productie- of netwerkomgeving van de toekomst is draadloos en geautomatiseerd. Medewerkers 
sturen processen aan met handheld-devices en applicaties. Assets worden door uw hele omgeving heen 
gevolgd en locatiebepaling zorgt voor ongeëvenaarde efficiency.

Deze draadloze netwerken zorgen vaak voor extra uitdagingen, en om een always-on beschikbaarheid 
te garanderen is het belangrijk dat de hele draadloze infrastructuur, van accesspoint tot beheersoftware, 
perfect op elkaar is afgestemd. 

Nieuwe draadloze technologie moet snel kunnen worden geïntegreerd, maar uw netwerk moet ook 
blijven samenwerken met oude technologie.
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Accesspoints voor 
elke omgeving.

Aruba Access Points 

ondersteunen de laatste 

Wi-Fi-6 standaarden en 

zijn uitgerust met AI voor 

een vrijwel autonoom en 

veel veiliger wifinetwerk.

Eenvoudige 
asset-tracking 
oplossingen.
Aruba Tags zijn kleine, 

Bluetooth Low Energy 

draadloze transmitters 

die locatiesignalen 

sturen naar BLE-ena-

bled access points.

Centraal beheer 
voor mobiele 
devices & apps. 
Aruba Airwave is een 

beheerplatform dat 

werd ontwikkeld met 

een focus op mobiliteit. 

Proactieve health en 

prestatiemonitoring 

vormen de basis.



Uw netwerkoplossingen in uw hele infrastructuur.

Networking staat niet op zich. Ook de andere componenten van 
uw IT-infrastructuur moeten meekunnen. Als platinum partner 
van Hewlett Packard Enterprise, en gold partner van Aruba, 
beschikt AXEZ over heel brede expertise en meer dan 10 jaar 
ervaring. Van networking, servers en storage tot premium 
clouddiensten op maat. AXEZ verzorgt het hele plaatje.

Met de HPE Edgeline oplossingen, beschikt het HPE-portfolio 
trouwens over zeer gespecialiseerde oplossingen die hun 
waarde in de industrie al hebben bewezen. Steeds meer 
organisaties in de industrie zoeken naar een IT-infrastructuur 
die snel schaalbaar is en die perfect is afgestemd op hybride-, 
multicloud- en multisite-omgevingen.

AXEZ architecten zijn trotse Aruba Ambassadors.

Alleen aan system engineers met de hoogste certificeringen e 
n de meeste ervaring kent Aruba de status van Ambassador toe. 

Deze ambassadeurs krijgen extra training en opleiding om met de nieuwste technologie aan de slag 
te gaan en om samen met Aruba uitdagende projecten tot een goed einde te brengen. 

Op zoek naar networking expertise?
Tijd voor netwerk-gedreven innovatie?

AXEZ vertrekt altijd vanuit uw concrete behoeften en uitdagingen. 
Neem contact op met onze experts en vertrouw op ons professionele advies en onze duidelijke taal.

T. : 088 – 2939 999

E: verkoop@AXEZ.nl

A: Verrijn Stuartlaan 31 - 2288 EK  RIJSWIJK
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