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Alphen aan den Rijn krijgt nieuw netwerk
Relevante afbeeldingen
bij dit persbericht:
(klik op de afbeeldingen voor
een vergroting)

Hans Eikelenboom, Willem
Tilanus, Robert van Kasteren
en Tim de Groot (v.l.n.r.) bij
de ondertekening van het
contract

Ede, 20 oktober 2010 – Op 1 oktober heeft de gemeente Alphen aan den Rijn op het
stadhuis en diverse uitwijklocaties een nieuwe netwerkinfrastructuur inclusief wireless
LAN in gebruik genomen. B+P Communicationsystems uit Ede verzorgde de
implementatie. De komende drie jaar is deze specialist ook verantwoordelijk voor alle
support en onderhoud.
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 www.benpcom.nl

In de aanbestedingsronde is vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding van diverse partijen.
Tim de Groot, I&A adviseur bij de gemeente Alphen aan den Rijn, hierover: “De kwaliteit en
functionaliteit waren voor ons belangrijke punten, maar ook de prijs. Daarnaast zochten we een
partner die stevig mee wilde denken en zich hield aan deadlines. Op 1 oktober moesten we echt
live!”
Diversiteit
De samenwerking tussen de gemeente Alpen aan den Rijn en B+P Communicationsystems is
voor minimaal drie jaar. Het stadhuis en de verschillende uitwijklocaties zijn voorzien van een
volledig nieuwe netwerkinfrastructuur inclusief wireless LAN. De oplevering van het netwerk vond
plaats op 1 oktober. Algemeen directeur Robert van Kasteren van B+P is blij met het vertrouwen
van de gemeente Alphen aan de Rijn: “Het is een zeer mooi project waarin wij de diversiteit van
onze kennis en kunde hebben laten zien. Het succesvol uitvoeren van deze opdracht,
onderstreept nog maar eens dat wij de uitgebreide ervaring in huis hebben voor deze complexe
opdrachten.”
Samenwerking
Tim de Groot is enthousiast over de samenwerking: “In de aanbestedingsfase liet B+P
Communicationsystems al een sterke indruk achter. Gaandeweg het traject werden kwaliteit en
flexibiliteit alleen maar bevestigd. De datum van oplevering lag op 1 oktober, dankzij een goede
planning waren we zelfs een week „te vroeg‟ klaar. Wij zijn erg blij met de nieuwe infrastructuur,
die goed zijn werk doet.”
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