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Winkelend publiek van Steehouder Woongroep voorzien van de 

beste Wi-Fi connectiviteit met Xclaim Wireless

In het pand van Steehouder Woongroep is een dekkend Wi-Fi netwerk gerealiseerd om alle bezoekers 

extra comfort te kunnen bieden en de klanttevredenheid te vergroten. Voor de realisatie van dit netwerk 

heeft 123AUTOMATISERING de producten van Xclaim Wireless geïnstalleerd waarmee de beste Wi-Fi 

connectiviteit wordt geboden aan het winkelende publiek.  

Steehouder Woongroep is de grootste woonwinkel van Houten. Samen 

onder één dak zijn diverse winkels gevestigd. Op de eerste verdieping 

bevinden zich diverse winkels voor keukens, badkamers, meubelen, 

vloeren, deuren en kasten. Doordat Wi-Fi vandaag de dag overal onmisbaar 

is geworden, zo ook in de retail, is ervoor gekozen om deze verdieping als 

eerste te voorzien van een openbaar Wi-Fi netwerk.

Wi-Fi voor het winkelend publiek

123AUTOMATISERING heeft Steehouder Woongroep al voorzien van een 

point-to-point verbinding om het pand, en hiermee alle medewerkers, een 

snelle internetverbinding te bieden. Hieraan is het openbare Wi-Fi netwerk 

toegevoegd. Om alle bezoekers een veilige toegang tot het netwerk te 

geven, kunnen zij door middel van een gasten portal toegang tot het Wi-Fi 

netwerk krijgen. Bezoekers kunnen via dit portal inloggen met hun social 

media account of via een online formulier om de voorwaarden van het 

netwerk te accepteren. 

UITDAGINGEN

 ▪ Bezoekers de beste Wi-Fi connectiviteit 

bieden

 ▪ Eenvoudig te beheren netwerk

OPLOSSING

 ▪ High-performance 802.11ac Wi-Fi netwerk

 ▪ Beheer via de cloud

PRODUCTEN

 ▪ 3x Xi-3 indoor access point

 ▪ CloudManager
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De keuze voor Xclaim Wireless

Er is gebruik gemaakt van de producten van Xclaim Wireless omdat deze 

producten uitermate geschikt zijn voor het MKB segment die uitstekende Wi-Fi 

connectiviteit willen tegen een scherpe prijs. Daarbij hebben de access points 

van Xclaim Wireless een groot bereik en zijn in staat om voldoende gebruikers 

gelijktijdig te bedienen.  

Inrichting van het netwerk

Voor de inrichting van het netwerk is er gebruik gemaakt van het Xi-3 indoor 

access point. Dit high-performance 802.11ac dual-band access point biedt 

hoge doorvoersnelheden tot wel 1.167 Gbps. De Xi-3 wordt gezien als een 

eenvoudig te managen en een goed presterend access point. Hiermee 

onderscheidt de Xi-3 zich als één van de beste access points in zijn klasse.

Voor een centraal beheer is er gebruik gemaakt van CloudManager. Deze 

software stelt 123AUTOMATISERING in staan om de Wi-Fi access points van 

Xclaim Wireless op afstand te configureren en monitoren. Het is hiermee ook 

mogelijk om vanuit de cloud meerdere Xclaim Wireless netwerken te gaan 

beheren, wat vele mogelijkheden biedt voor 123AUTOMATISERING. Dankzij 

een overzichtelijk dashboard is het eenvoudig om het netwerk te analyseren 

aan de hand van de data die is verzameld via de geregistreerde access points. 

Deze data geeft inzicht in de gebruikers en de signaalsterkte van het netwerk. 

Het nieuwe Wi-Fi netwerk is de eerste stap binnen Steehouder Woongroep om 

alle bezoekers te voorzien van Wi-Fi. In de toekomst willen zij het gehele pand 

voorzien van een betrouwbaar Wi-Fi netwerk. 

Met de producten van Xclaim Wireless 

kunnen consumenten en het MKB van een 

uitstekende Wi-Fi connectiviteit worden 

voorzien. Dankzij de gemakkelijke installatie 

via de (gratis) CloudManager, MSP portal of 

SSH, hoeft u geen IT-specialist te zijn om in 

één handomdraai uw eigen Wi-Fi netwerk te 

realiseren. Middels CloudManager of MSP 

portal kunnen de access point gemakkelijk in 

één overzicht weergegeven worden en heeft 

u de mogelijkheden om wijzigingen in het 

netwerk of firmware updates uit te voeren. 

www.xlcaim.nl 

Met meer dan 20 jaar kennis en ervaring in de 

ICT, biedt 123AUTOMATISERING u 

hoogwaardige en betaalbare IT oplossingen. 

Voor elke branche hebben zij een passende 

oplossing. Of u nu een tandartspraktijk, een 

dierenartspraktijk, een winkel of een 

accountantskantoor heeft, zij zijn bekend met 

de veel gebruikte software en hardware in uw 

branche.

www.123automatisering.nl


