Success story
High Tech Campus Eindhoven
innoveert in ICT-netwerk
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De 130 bedrijven op de High Tech
Campus Eindhoven (HTCE), stellen
zéér hoge eisen aan hun gedeelde
ICT-infrastructuur als het gaat om
betrouwbaarheid, schaalbaarheid en
veiligheid. HTCE heeft, samen met
Simac en Cisco, het bedrade en
draadloze ICT-netwerk fors vernieuwd
en heeft er opnieuw voor gekozen het
beheer ervan uit te laten voeren door
Simac.

Turning technology into business
High Tech Campus Eindhoven (HTCE)
is de slimste vierkante kilometer in
Europa, met zo’n 130 bedrijven en
instituten en ruim 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers, die werken aan toekomstige
technologieën in de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart
Environments. Ze maken deel uit van
een uniek en levendig ecosysteem
van gevestigde wereldwijde merken,
vooraanstaande onderzoeksinstituten, snel groeiende ondernemingen en startende bedrijven.

Hightech faciliteiten
“Deze bedrijven en instituten moeten
zich volledig kunnen richten op hun
kernactiviteiten,” stelt Frans
Schmetz, managing director. “Zij
horen zich niet druk te maken over
huisvestiging en alles wat daarbij
komt kijken. Daar zorgen wij vanuit
HTCE Site Management voor. Wij
bieden hightech faciliteiten, zoals
moderne clean rooms en
geavanceerde laboratoria. Een
essentieel onderdeel van onze
dienstverlening is het hoogwaardige
ICT-netwerk binnen onze campus.”

Netwerk onmisbaar
“Essentieel, omdat onze huurders
zéér hoge eisen stellen aan de
ICT-voorzieningen,” vervolgt Frans
Schmetz. “Een hightech omgeving
verlangt ook een hightech ICTnetwerk; het moet betrouwbaar,
schaalbaar en veilig zijn. Het is één
van de onderscheidende factoren van
HTCE en het is een belangrijk aspect
in de aantrekkingskracht van nieuwe
huurders. Daarom hebben we het
afgelopen jaar ook fors geïnvesteerd
in de vernieuwing van de kern van dit
netwerk.”
Hightech in ICT
Op basis van de eisen en wensen van
HTCE heeft Simac een ontwerp
gemaakt voor een state-of-the-art
netwerk. De Cisco Nexus 7000 series
vormt een betrouwbaar fundament,
dat ook schaalbaar is. De campus telt
namelijk meer dan 10.000 gebruikers,
verdeeld over zo’n 130 verschillende
bedrijven. Een aantal dat, samen met
de groei van de campus, in de
toekomst alleen nog maar verder toe
zal nemen. De veiligheid is
gegarandeerd door toepassing van de
Cisco ASA 5500 next generation
firewall.

Simac ICT Nederland
We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

HTCE voert regie
“Het beheer van het netwerk hebben
we sinds 2009 uitbesteed aan
Simac,” aldus Frans Schmetz. “Naar
volle tevredenheid van onze
huurders. We hebben recentelijk het
contract met Simac verlengd. Hierbij
hebben we er voor gekozen te gaan
werken met een managing agent, die
verantwoordelijk is voor de
coördinatie van de ICT-dienstverlening. De regie ligt bij HTCE Site
Management en hierdoor zijn we
directer betrokken bij de aansturing
van het beheer door Simac.”
Open en flexibele samenwerking
“Dat we opnieuw gekozen hebben
voor Simac is niet alleen vanwege
onze positieve ervaringen,” zegt
Frans Schmetz. “Maar ook omdat
Simac bereid was met ons mee te
denken over een andere manier van
samenwerken. Het is treffend hoe
Simac zich hierin open en flexibel
opstelt en het vermogen heeft om
zich in onze situatie te verplaatsen.
Ook waarderen we het strategisch
overleg op managementniveau dat
regelmatig plaatsvindt. Dat geeft ook
aan hoe belangrijk Simac ons als
klant vindt.”

"Dat geeft ook aan hoe
belangrijk Simac ons
als klant vindt.”
Turning good into great
De vernieuwing van de ICTinfrastructuur heeft als resultaat dat
de huurders van HTCE beschikken
over een state-of-the-art netwerk, dat
voldoet aan de zéér hoge eisen die zij
hier aan stellen. En met de nieuwe
samenwerkingsvorm kan HTCE Site
Management beter sturen op de
uitkomst; een betrouwbaar,
schaalbaar en veilig ICT-netwerk. Dat
geeft de huurders alle ruimte om zich
volledig te kunnen richten op het
bedenken van vele nieuwe
grensverleggende innovaties.
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