
W 
at is Wifi 6 eigenlijk?
“Het is simpelweg het 

antwoord op de toenemende 
vraag naar betere en snellere wifi 
en bijzonder geschikt voor grote 
en drukke omgevingen. Denk 
aan stadions, conferentiecentra, 
collegezalen. Maar ook voor 
organisaties die hun netwerk 
willen upgraden, is het interessant. 
De prestatieverbeteringen zullen 
niet alleen bestaande applicaties 
ondersteunen, maar zijn ook 
goed gepositioneerd om nieuwe 
technologieën te leveren, zoals de 
hogere eisen van CPU-intensieve WPA3-
codering. Uit tests blijkt dat onze R730 
access points daarin bovengemiddeld 
presteren.”

snel als een smet op je imago ervaren door 
klanten of gebruikers van je netwerk.”

Ik denk dat mkb’ers soms door de 
bomen het bos niet meer zien met al 
die technieken.

“Daarom bundelen we geavanceerde 
technische oplossingen en maken deze 
hanteerbaar voor een niet-technisch  
publiek. Zo kunnen zakenmensen er van-
uit een businessperspectief oplossingen 
mee bouwen die technisch kloppen,  
financieel aantrekkelijk zijn én oplossin-
gen betekenen voor herkenbare proble-
men. Ruckus werkt samen met channel- 
en strategische partners om dat mogelijk 
te maken. Om te zorgen voor volledige 
connectiviteit via access points, switches 
en clouddiensten.”

Waarin zit technisch gezien de 
complexiteit?

“Alles wat klanten ervaren als één toepas-
sing, kan eenvoudig via één enkele suite 
worden aangeboden. Aan de achterkant 
mag het met BLE, Zigbee, LoRa, en andere 
IoT-technologieën onnoemelijk ingewik-
keld zijn, de kunst is al deze technologische 
oplossingen aan elkaar te knopen, zodat ze 
ook met elkaar kunnen communiceren. Eén 
infrastructuur voor alle typen draadloze 
verbinding, dat is waar we naartoe gaan.”

Het gaat om best-of-breed-oplossingen?
“Inderdaad, met daarbij uitstekende ser-
vices. We kunnen IT – of connectiviteit – 
met z’n allen wel heel ingewikkeld maken, 
maar waar het uiteindelijk om draait: bie-
den van begrijpelijke oplossingen voor 
reële problemen van normale mensen.” ◾
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Draadloze verbinding 
als klantenbinder
Eén infrastructuur voor alle typen draadloze verbinding is een levensader voor 
veel mkb-bedrijven. Tenminste, als je de gunst van de klant wilt blijven winnen. 
Ruckus Networks biedt snelle connectiviteit in alle omstandigheden, onder meer 
dankzij Wifi 6 en Cloud Wifi Infrastructuur. “We lossen herkenbare problemen op”, 
stelt Steve Johnson, EMEA Director Business Development bij Ruckus Networks. 
Tekst Marco Mekenkamp

Steve Johnson

Wat heeft een mkb’er daaraan?
“De gemiddelde mkb’er in Nederland 
is totaal niet geïnteresseerd in deze 
techniek. Waar ze zich wel druk om 
maken: hoe ze in deze disruptieve digitale 
tijden overleven. En technologie helpt 
daarbij, door de online en offline wereld 
samen te brengen met innovatieve 
oplossingen. Het draait veel meer om 
klantbeleving, om services op maat, om 
gemak. Draadloze verbindingen spelen 
daarbij een cruciale rol. Als die prestaties 
niet constant zijn, wordt dat anno 2019 al 
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