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Uw netwerk kan op allerlei manieren bijdragen aan het verbeteren van uw bedrijfsresultaat. 

Snelheid, toegankelijkheid, veiligheid, flexibiliteit en schaalbaarheid; de inzet van de juiste kennis 

maakt uw netwerk krachtig én winstgevend. Tel daarbij op dat vandaag de dag technologieën 

beschikbaar zijn voor de MKB’er, die tot voor kort alleen door enterprises konden worden ingezet 

en de kansen liggen voor het oprapen.  

Let wel goed op bij het ontwikkelen van uw netwerkstructuur, want het combineren van de juiste 

apps, hardware en beveiliging vergt de juiste aanpak. Zeker omdat bijvoorbeeld toegankelijkheid 

en veiligheid eerder ten koste van elkaar lijken te gaan, dan dat ze elkaar versterken. En het 

allerbelangrijkste: het netwerk moet gebaseerd zijn op uw bedrijfsstrategie. Zo behaalt u 

namelijk de meeste winst! Maar hoe komt u tot zo’n netwerk?  

VOORBEREIDING
Tijdens de eerste fase van voorbereiding is het belangrijk een 

strategische visie op de netwerkstructuur te ontwikkelen. Dat kunt 

u zelf doen, of in samenwerking met netwerkspecialisten. Deze 

visie moet voortbouwen op uw organisatorische visie. Eisen die 

aan uw netwerk worden gesteld op basis van de organisatorische 

visie, vertaalt u in technologieën die de netwerkstructuur het best 

ondersteunen. Het resultaat van deze voorbereiding is een concept 

in grote lijnen, dat de basis vormt voor iedere volgende stap.

STAP 1
> Hulp nodig bij deze stap?
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PLAN
Breng het bestaande netwerk en de eisen die u heeft voor 

de toekomst in kaart. Wat heeft u nodig om uw organisatie-

doelstellingen te behalen? Hoe denken uw medewerkers over het 

netwerk? En in hoeverre voldoet het bestaande netwerk aan de 

eisen en wensen voor de toekomst? Met de antwoorden op deze 

vragen krijgt u inzicht in de mate waarin de bestaande omgeving 

uw visie ondersteunt. Met deze kennis maakt u een projectplan, 

waarin u beschrijft welke taken, verantwoordelijkheden, 

milestones en benodigde resources nodig zijn voor de realisatie 

van uw perfecte netwerk.

ONTWERP
De basis voor de ontwerpfase is het overzicht van de eisen uit uw 

projectplan. Deze werkt u nu nauwkeurig en gedetailleerd uit tot 

een netwerkontwerp. In het netwerkontwerp worden zowel de 

zakelijke als de technische aspecten van uw netwerk opgenomen. 

Het vormt de basis voor de implementatiefase en behandelt 

ook de belangrijkste netwerkeigenschappen: beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid, beveiliging, schaalbaarheid en performance.  

IMPLEMENTEER
Dan wordt het netwerk gebouwd volgens de specificaties in het 
ontwerp. In deze fase is het belangrijk dat de implementatie 

en integratie van bestaande en nieuwe devices goed verloopt. 

Waarom? Omdat u en uw medewerkers goed moeten kunnen 

werken tijdens de implementatie. Daarom is het belangrijk om 

geen verstoringen van het bestaande netwerk of veiligheidsrisico’s 

te veroorzaken. 

STAP 2

STAP 3

STAP 4
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OPERATIONALISEER
Zodra het nieuwe netwerk operationeel wordt, blijkt of alle 

plannen die u in de voorgaande fasen heeft gemaakt ook tot het 

gewenste resultaat leiden. Door een netwerk te gebruiken wordt 

informatie bekend die het netwerk beter, stabieler, sneller en dus 

winstgevender kan maken. Netwerkspecialisten kunnen u helpen 

bij het reactief monitoren op fouten, herstel en performance.

OPTIMALISEER
Het is goed om te beseffen dat uw netwerk nooit af is. Of het nu 

gaat over de groei van uw bedrijf - een toename van het aantal 

werkplekken, een nieuwe locatie -, over dreigingen van buitenaf 

of de ontwikkelingen in de wereld van de ICT: optimalisatie van 

uw netwerk is niet alleen noodzaak, het draagt iedere dag bij aan 

de blijvende veiligheid en winstgevendheid van uw netwerk. Zorg 

er dus voor dat uw netwerk structureel wordt geoptimaliseerd en 

blijft aansluiten op uw bedrijfsdoelstellingen.  

LAAT U ADVISEREN DOOR SPECIALISTEN 
Door gebruik te maken van dit structuurmodel wordt uw netwerk 

optimaal bepaald, beschermd én bewaakt. Zo is het altijd van de 

hoge kwaliteit die uw business nodig heeft. In eerdere stappen 

gaven wij al aan dat u netwerkspecialisten kunt inzetten, of 

ervoor kunt kiezen om uw netwerk zélf in te richten. Ons advies is 

om met dit model in samenwerking met netwerkspecialisten het 

perfecte netwerk te realiseren. Zij hebben de kennis die nodig is 

om samen tot het meest efficiënte, krachtige én veilige netwerk 
voor uw organisatie te komen.

STAP 5

STAP 6

STAP 7

Wilt u advies over hoe uw netwerk uw organisatie winstgevender kan maken? Of wilt u graag 

in contact komen met netwerkspecialisten? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan-Jacob 

Bakker van aaZoo Network Solutions.  

> Hulp nodig bij deze stap?
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> Hulp nodig bij deze stap?
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DE KRACHT VAN KENNIS

www.aazoo.nl  |  info@aazoo.nl  |  088 12 62 400

Wij zijn aaZoo. Wij passen onze enterprisekennis en -ervaring zorgvuldig toe op diverse vraagstukken. 

Het resultaat? Perfecte en constante netwerkomgevingen, ingericht en onderhouden door gedreven 

vakmensen. Dat noemen wij de kracht van kennis.


