
Het bedrijf is een high-end aannemersbedrijf. Het hee� doorlopende 
ontwikkelings- en verbeteringsprojecten in de sectoren lucht- en 
ruimtevaart, gezondheidszorg, financiën en datacenters.

DOELSTELLING
De meeste werknemers van het bedrijf gebruiken mobiele en tabletach-
�ge apparaten om de foto’s van de bouwplaats bij te werken, ontwerpen 
te manipuleren en bouwinforma�e te verzamelen. Het IT-team van het 
bedrijf wilde een compacte, beheersbare en betrouwbare draadloze 
verbinding hebben tussen al zijn kantoren. Het bedrijf wilde ook een 
naadloos draadloos netwerk en toegang tot zijn werknemers en klanten 
bieden voor persoonlijke en zakelijke toepassingen. Naast het in-office 
draadloze netwerk wilde het bedrijf ook wifi hebben op verschillende 
terreinen.
 

OVER DE KLANT

Het bedrijf vertrouwde op oude draadloze netwerken voor bedrijfsac�vi-
teiten en webgebaseerde samenwerking. Het IT-team, belast met het 
onderhoud van de onderling verbonden apparaten en het draadloze 
netwerk van het bedrijf, zorgde voor een uitgebreide webinterface en 
apparaatondersteuning voor het hoofdkantoor en de satellietloca�es 
van het bedrijf. Het draadloze netwerk was een mix van onbeheerde 
commerciële segmenten en oude toegangspunten. Het werd een uitdag-
ing voor het bedrijf om de dagelijkse bedrijfsvoering en toegang te 
beheren vanwege de beperkte netwerkbeheerinterface. Ac�eve 
toegangspunten waren niet betrouwbaar omdat het niet eenvoudig was 
om ze regelma�g bij te werken.

UITDAGINGEN

TECHNISCH OVERZICHT

Implementa�e, monitoring en configura�e van de 
Meraki-apparaten met behulp van de Meraki 
Dashboard-webinterface of met behulp van API’s.

Configura�e- en wijzigingsverzoeken worden opgesla-
gen in cloudopslag.

Gegevens met betrekking tot configura�e, monitoring 
en sta�s�eken van Meraki-apparaten naar Meraki-cloud 
stromen via een beveiligde internetverbinding.

Gegevens met betrekking tot gebruikersverkeer stromen 
niet door Meraki Cloud, maar stromen rechtstreeks naar 
hun bestemming met behulp van WAN- of LAN-technol-
ogie.

Meraki zorgt voor de veiligheid van de gebruikersinfor-
ma�e door authen�ca�e-informa�e zoals wachtwoord, 
toegangspunten en API’s te hashen.

Het wachtwoordbeveiligingsprotocol voor het 
Wi-Fi-netwerk is WPA2 Personal.

Gastnetwerken kunnen alleen in NAT-modus worden 
gebruikt.

In NAT-modus voeren Wi-Fi-toegangspunten een 
DHCP-server uit die IP-adressen toewijst aan apparaten.

Meraki Go Wi-Fi-toegangspunten hebben func�es om 
inhoud te filteren en een website te blokkeren.

Cisco Meraki
Casus

Construc�e



OPLOSSING
Na het bedrijfsscenario te hebben begrepen, stelde ISSQUARED® voor om Meraki-technologie te installeren voor de netwerkstructuur van 
het bedrijf. Cisco Meraki is een leider in cloud-enabled wifi-, routerings-, netwerk- en beveiligingsservices.

ISSQUARED® implementeerde Meraki-gereedschappen en -componenten in fasen. De belangrijkste implementa�efunc�es waren onder 
meer beveiligingstoegangsbeheer en een cloudgebaseerd dashboard.

Na een eerste implementa�e van Meraki’s plug-and-play Access Points (AP’s) op het hoofdkantoor van het bedrijf, voegde het team van 
ISSQUARED® nieuwe Access Points (AP’s) toe aan het dashboard. Hierdoor konden de netwerkinstellingen automa�sch worden bijgewerkt 
naar de nieuwe apparaten. Het team stuurde vervolgens de nieuwe Access Points (AP’s) naar de satellietkantoren en veldloca�es van het 
bedrijf. Na een goede installa�e is het netwerk live gegaan.

Netwerkzichtbaarheid : het Cisco Meraki-dashboard stelt het IT-team 
in staat om te weten wanneer onmiddellijk ac�e moet worden onder-
nomen op een apparaat en toegang. Het stelt hen in staat om 
bandbreedte toe te wijzen aan gebruikers en zich bewust te zijn van 

Toekomstplannen : hoewel onderling verbond-
en apparaten op de bedrijfsnetwerken ingebou-
wde firewalls hebben, hebben we het bedrijf 
voorgesteld om de Cisco Firewall in zijn IT-infra-
structuur te installeren. Cisco-firewall is het 
cruciale segment voor netwerkbeveiliging van 
een organisa�e, omdat het de externe toegang 
tot het netwerk handhaa� en valideert en 
externe bedreigingen en toegang blokkeert.

Eenvoudig beheer : het Meraki-dashboard is toegankelijk vanaf een 
mobiele telefoon, waardoor het eenvoudig kan worden ingesteld, 
beheerd en gecontroleerd. Elke verdachte ac�viteit kan eenvoudig 
vanaf de telefoon worden beheerd.

Eenvoudige en snelle configura�e : met cloudgebaseerde tools kan 
het bedrijf het internetverbruik beheren, bandbreedte toewijzen, 
gas�oegangspunten maken en een website overal en al�jd blokkeren. 
Omdat Meraki een cloudgebaseerd pla�orm is, zorgt het ervoor dat 
het IT-team geen instellingen en configura�es verliest �jdens een 
stroomstoring.

Flexibiliteit: het maakt het mogelijk instellingen toe te passen op de 
apparaten van de klanten die op het netwerk zijn aangesloten en 
onmiddellijk ac�e te ondernemen als er verdachte ac�viteiten plaats-
vinden.

Cisco Meraki stelt de medewerkers en klanten van 
het bedrijf in staat te genieten van robuuste, 
veilige netwerktoegang in al zijn kantoren. Nu 
konden medewerkers grote projectbestanden, 
ontwerpen en a�eeldingen overdragen tussen 
alle loca�es. Meraki biedt gasten ook toegang tot 
de netwerken van het bedrijf. Gasten kunnen 
inloggen door op de splash-pagina te klikken, 
maar de LAN-toegang blokkeren om de veiligheid 
te behouden. Meraki stelt het bedrijf ook in staat 
om wifi te gebruiken op terreinen waar mobiele 
netwerken vaak voor korte �jd nodig zijn. 
Hieronder worden nog enkele kenmerken en 
voordelen opgesomd:

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



ISSQUARED®
ISSQUARED® is een van de toonaangevende leveranciers 
van end-to-end IT-technologieoplossingen en levert 
nauwkeurig afgestemde services op het gebied van IT-bev-
eiliging, cloud, infrastructuur en Unified Communica�e, 
Industrial Opera�onal Technologies en andere oplossings-
gebieden. ISSQUARED® helpt al vele jaren verschillende 
Fortune 500-organisa�es en hee� verschillende miljoenen-
projecten opgeleverd. Onze bewezen exper�se leidt onze 
klanten door een naadloze digitale en beveiligingstransfor-
ma�e, wat resulteert in snelle zakelijke voordelen en hen 
posi�oneert voor toekoms�g succes.

ISSQUARED® hee� zijn hoofdkantoor in Westlake Village,
Californië, VS. Het biedt wereldwijde leveringsmogeli-
jkheden met zijn aanwezigheid in het VK, Ierland, het 
Midden-Oosten, India, Singapore en ook andere delen van 
de VS. ISSQUARED®
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