
D e digitalisering bij organisaties 
betekent bijna automatisch dat 
ze allerlei soorten infrastructuur 

toevoegen aan hun ICT-mix. On-premi-
ses wordt aangevuld met cloudoplossin-
gen, wat het er allemaal niet eenvoudi-
ger op maakt. “Als je wil profiteren van 
de digitalisering en mee wilt blijven gaan 
met de ontwikkelingen, dan moet het 
bedrijfsnetwerk flexibel kunnen omgaan 
met nieuwe vereisten, goede prestaties 
leveren en eenvoudig te beheren zijn”, 
zegt Ajin Ku. Country Manager Benelux 
bij LANCOM. “Maar de inzet van cloud 
computing, thuiswerken en werk onder-
weg, en IoT dragen bij aan de complexi-
teit van die netwerken. Tegelijkertijd zijn 
connectiviteit en beschikbaarheid van 
diensten en applicaties cruciaal voor de 
productiviteit en klanttevredenheid.”
Een manier om die complexiteit te be-
heersen is de inzet van software-defin-
ed networking (SDN). Daarbij zorgt een 
extra abstractielaag ervoor dat ook de 
meest complexe netwerken behapbaar 
worden. “Je kunt bijvoorbeeld een tij-
delijke locatie met een paar klikken toe-
voegen via een SD-WAN”, noemt Ku. “Zo 
maak je applicaties met een paar klikken 
beschikbaar, terwijl de SD-WAN ook voor 
een maximale quality of service zorgt 
met behulp van intelligente routing door 
kritieke applicaties voorrang te geven.”

Holistische beheeroplossing
LANCOM levert al geruime tijd oplossin-
gen voor SD-WAN, beheerd via de LAN-
COM Management Cloud. Maar de Duitse 
netwerkleverancier levert ook diensten 
die een stap verder gaan: SD-Branch. 
Daarbij worden virtualisering en contro-
le niet alleen over de wide-area network 
uitgerold, maar ook over de lokale net-

werken van de verschillende bijkantoren 
van de organisatie (branches). “Dan krijg 
je dus een holistische beheeroplossing, 
waarbij zelfs de meest verspreide orga-
nisaties toegang krijgen tot consistent 
netwerkbeheer gebaseerd op network 
rules”, zegt Ku. LANCOM onderscheidt 
zich in de markt door de integratie verre-
gaand door te voeren. “Bij LANCOM kun 
je alle netwerkgebieden — WAN, LAN, 
WLAN en security — centraal en geau-
tomatiseerd beheren via één platform. 
LANCOM Management Cloud neemt 
daarmee complexiteit weg en zorgt voor 
meer controle. Applicaties als telefonie, 
WiFi, maar bijvoorbeeld ook verkoop-
systemen of digitale prijskaartjes in de 
retail kun je eenvoudig integreren en uit-
rollen.”
Bedrijven besparen zo op het aantal be-
nodigde technici voor het beheer van 
hun infrastructuur, terwijl ze volledige 
flexibiliteit krijgen. “SD-Branch bespaart 
kosten, uitroltijd en biedt mogelijkheden 
die traditionele netwerkarchitec turen 
niet kunnen bieden”, zegt Ku. “Vanaf 
juni organiseert LANCOM ook een serie 
van webinars over hoe organisaties SD-
Branch kunnen inzetten en hoe het de 
bedrijfsvoering verbetert.”
Daarbij komt, zo onderstreept Ku, dat 
veiligheid en betrouwbaarheid bij LAN-
COM al 20 jaar lang op de eerste plaats 
staat. “De politiek, en ook de samenle-
ving, wordt zich steeds meer bewust van 
digitale soevereiniteit en informatiebe-
veiliging”, zegt hij. “Dat bewijst voor ons 
dat onze aanpak klopt. Alle oplossingen 
van LANCOM voldoen aan de AVG, de 
hardware wordt voor het grooste deel in 
Duitsland vervaardigd, en de LANCOM 
Management Cloud wordt ook daar ge-
host. Kortom, wij zijn echt Europees.” ◾

LANCOM OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN SD-BRANCH
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‘Complexe netwerken 
beheersbaar met SD-Branch’
Bedrijfsnetwerken worden steeds complexer. En zoals een muziekgezelschap dat 
blijft uitbreiden uiteindelijk een dirigent nodig heeft, zo heeft een uitweidende 
infrastructuur iets nodig om locaties, teams en applicaties controleerbaar te houden. 
LANCOM biedt daarvoor oplossingen op basis van SD-Branch. Tekst Michiel van Blommestein
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