
UW NETWERK VERNIEUWEN MET AXI?
LEES NU HOE HET GING BIJ CASA



Waar je je ook bevindt of welk toestel je ook gebruikt: 

het systeem weet meteen wie je bent en bepaalt de 

toegang tot het netwerk aan de hand van een aantal 

regels. Aruba ClearPass staat zo garant voor een  

veiligere en beter beheerde digitale werkomgeving.”

Benny De Ryck - Network & Systems Administrator CASA

“

MEER AUTOMATISATIE EN EFFICIËNTIE

Efficiëntie is het codewoord bij winkelketen CASA. Voornaamste doelstellingen voor 

dit project? Haar bevoorradingsketen verder optimaliseren, bedrijfskosten efficiënter 

beheren en klanten een nog betere en slimmere productselectie kunnen aanbieden. 

Om bestellingen vervolgens zo snel mogelijk te organiseren en uit te voeren.

CASA verhuisde in 2018 naar een nieuw hoofdkantoor en een centraal logistiek  

centrum in Olen, waar nu 24/7 kan worden gewerkt. “Het doel daarvan was om 

onze activiteiten slimmer te organiseren. Zo wilden we bijvoorbeeld meer geautomati-

seerde workflows creëren”, vertelt Network & Systems Administrator Benny De Ryck.  

“Op die manier wilden we onze capaciteit verdubbelen, zonder het aantal  

medewerkers te verhogen.” 

UW NETWERK VERNIEUWEN MET AXI?
LEES NU HOE HET GING BIJ CASA

CASA is een sterk groeiende homewear retailer met meer dan 500 winkels 

in 11 Europese landen. In 2018 opende het bedrijf 35 nieuwe winkels in 

Nederland en een nieuw hoofdkantoor en centraal distributiecentrum in het 

Belgische Olen. CASA en AXI sloegen de handen in elkaar voor een  

geïntegreerd netwerk.



Netwerkbeveiliging via ClearPass 

AXI creëerde voor CASA een krachtig en eenvoudig te beheren Aruba netwerk 

met ClearPass Access Points. Deze mobile first netwerkoplossing is het resultaat 

van een langetermijnpartnership met AXI, partner van Aruba. “CASA vertrouwt al 

jaren op HPE servers, opslag en back-up. Logisch dus om de nieuwe netwerkvereisten  

eerst af te toetsen met AXI”, aldus De Ryck. “We hadden een netwerkoplossing 

nodig die niet alleen betrouwbaar is, maar ook eenvoudig in gebruik is en in de 

toekomst mogelijkheden schept voor nieuwe draadloze of IoT-functies.”

ClearPass was voor ons de ideale oplossing. Eens geconfigureerd, konden 

we veel sneller gaan werken en nieuwe faciliteiten beter laten renderen.  

Ook hadden we er snel vertrouwen in dat toekomstige updates meteen 

naadloos zouden verlopen. ClearPass geeft ons alles wat we nodig 

hebben rond automatisering en beveiliging.”

“



OPLOSSINGEN

- Aruba Instant wireless APs in de winkels

- Aruba controller-based wireless AP’s in  

het hoofdkantoor en distributiecentrum

- Aruba Mobility Controllers

- HPE FlexFabric 5900 Data Centre switches

- HPE FlexFabric 5130 Data Centre switches

- Aruba 2930 Campus access switches

- AirWave Network Management

- ClearPass Secure Network Access

- BYOD and Guest Access

- Connected warehouse: robots, building & security

DE RESULTATEN

1. Een volledig nieuw netwerk, zonder operationele downtime

2. Automatisatie van meer dan 30% van het distributiecentrum

3. Steeds meer papierloze bedrijfsprocessen

4. Hoogwaardige draadloze dekking op een site van 85.000 m2

5. Veilige toegang voor medewerkers, management en gasten

6. Netwerk in meer dan 200 winkels, opgevoerd naar 500 in 2019

One-of-a-kind netwerkarchitectuur 

“Het team van AXI heeft ons perfect ondersteund en begeleid bij de uitwerking van een 

betrouwbare, stabiele en vooral veilige WiFi-oplossing”, aldus De Ryck. Het resultaat is 

een zeer krachtig bedrijfsnetwerk, met een centraal management voor meer dan  

500 winkels, distributiecentra en het hoofdkantoor.

“In elk van de 200 winkels die reeds een upgrade kregen, met telkens drie of vier Aruba 

Instant Access Points, is de roll-out bijzonder soepel verlopen. Het systeem biedt aan  

medewerkers, het management en IT-team een consistente user experience.  

In 2019 zullen alle 500 CASA-winkels, uitgezonderd in Frankrijk, op het Aruba netwerk 

aangesloten zijn.”

Met ClearPass beheert De Ryck de beveiligde toegang voor heel wat verschillende 

gebruikers: vaste medewerkers, gastgebruikers (inclusief aannemers en bezoekers aan het 

hoofdkantoor of de winkels), BYOD voor hoger management en beveiligde toegang tot 

apparaten die door CASA zijn geverifieerd.



Benieuwd naar de mogelijkheden van Aruba ClearPass? Advies nodig over een nieuwe netwerkoplossing?  

AXI helpt u graag verder met deze netwerkservices:

Als ervaren ICT partner met jarenlange expertise in netwerkbeheer en -beveiliging bieden wij graag een 

antwoord op uw verwachtingen en behoeften vandaag en uw uitdagingen van morgen. 

HOE KAN AXI UW ONDERNEMING HELPEN?

BELGIË

Tel. +32 3 860 40 00 

info@axi.be 

NEDERLAND

Tel. +31 76 572 55 00 

info@axi.nl 

CONTACTEER ONS 

powered by

NETWERK CHECK
Onze experts brengen uw bekabelde en draadloze netwerk in kaart aan de hand van een 
analyse van uw topologie en uw LAN-, router/firewall- en WiFi-configuratie.

WIRELESS SITE SURVEY
Wij meten hoeveel access points en controllers u nodig heeft voor een volledige dekking en bepalen 
wat de beste plaatsen zijn om ze te installeren, voor een optimale wireless werking met hoge prestaties.

IMPLEMENTATIE & REALISATIE
Wij verzorgen de installatie, configuratie, implementatie en functionele testen van uw nieuwe 
oplossing. Dat gebeurt op projectbasis tegen een vaste prijs.

GEBOUWBEKABELING
Samen met onze gespecialiseerde partners zorgen wij voor het ontwerp, de uitrol en certificatie 
van koper- en glasvezelverbindingen.

MISSION CRITICAL SUPPORT
AXI zorgt voor een SLA met ijzersterke garanties op het vlak van coverage hours, response en 
restoration times. Aangevuld met trainingen, monitoring, reporting en 24/7 ondersteuning.



Waar je je ook bevindt of welk toestel je ook gebruikt: 

het systeem weet meteen wie je bent en bepaalt de 

toegang aan de hand van een aantal regels. Aruba 

ClearPass staat zo garant voor een veiligere en beter 

beheerde digitale werkomgeving.”

Benny de Ryck - Network & Systems Administrator CASA

“
Meer automatisatie en efficiëntie

Efficiëntie is het codewoord bij winkelketen CASA. Voornaamste doelstellingen voor 

dit project? Haar bevoorradingsketen verder optimaliseren, bedrijfskosten efficiënter 

beheren en klanten een nog betere en slimmere productselectie kunnen aanbieden. 

Om bestellingen vervolgens zo snel mogelijk te organiseren en uit te voeren.

CASA verhuisde in 2018 naar een nieuw hoofdkantoor en een centraal logistiek cen-

trum in Olen, waar nu 24/7 kan worden gewerkt. “Het doel daarvan was om onze 

activiteiten slimmer te organiseren. Zo wilden we bijvoorbeeld meer geautomatiseerde 

workflows creëren”, vertelt Network & Systems Administrator Benny de Ryck. “Op die 

manier wilden we onze capaciteit verdubbelen, zonder het aantal medewerkers te 

verhogen.” 

CASA is een Europese distributeur van homeware, met meer dan 

500 winkels in 11 landen. Terwijl veel retailers het moeilijk heb-

ben, blijft CASA groeien. Het bedrijf opende in 2018 niet alleen 35 

nieuwe winkels in Nederland, maar ook een nieuw hoofdkantoor 

en centraal distributiecentrum in het Belgische Olen. CASA en AXI 

sloegen de handen in elkaar voor een geïntegreerd netwerk en een 

geautomatiseerde workflow.


