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ACCENSYS VOORZIET STADSHOTEL 
WOERDEN VAN SMART WI-FI

In 2014 heeft het Stadshotel Woerden haar deuren geopend in het 
gerestaureerde rijksmonument Arsenaal. In het Stadshotel wordt gebruik 
gemaakt van de meest innovatieve oplossingen op het gebied van horeca 
automatisering. Om iedereen overal te verbinden met Wi-Fi heeft Accensys 
het pand voorzien van een Smart Wi-Fi netwerk met Ruckus Wireless.

Het Arsenaal stamt uit 1762 en is gevestigd in de middeleeuwse binnenstad van Woerden. 

Dit beeldbepalende rijksmonument is in de afgelopen jaren zorgvuldig gerestaureerd en 

met verve verbouwd tot een eigentijdse horecagelegenheid. In het pand is een hotel met 

25 kamers, een restaurant met bar en een verswinkel gerealiseerd. Bij dit gehele project 

stond duurzaamheid en gebruik maken van lokale kwaliteit en expertise centraal. Zo 

beschikt het Stadshotel Woerden over het Green Key Gold label, een internationaal keurmerk 

voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche, dat staat voor het hoogste niveau 

van duurzaam ondernemen. Bij de realisatie van de voorzieningen heeft men gebruik gemaakt 

van veel lokale aanbieders. Zo kwam men voor het realiseren van de IT-infrastructuur uit bij 

Accensys in Woerden. 

STADSHOTEL WOERDEN

In Het Groene Hart van Holland aan de rivier de 

Oude Rijn ligt het gemoedelijke stadje Woerden. 

In het hart van de middeleeuwse binnenstad staat 

het Arsenaal uit 1762. Dit beeldbepalende 

rijksmonument is zorgvuldig gerestaureerd en met 

verve verbouwd tot een eigentijdse horeca-

gelegenheid. Naast het gezellige restaurant Van 

Rossum met bar en de verleidelijke verswinkel op 

de begane grond, is in het historische gebouw 

Stadshotel Woerden ondergebracht. Een uniek 

boutique hotel waar, onder de robuuste eiken-

houten balken, ouderwetse Hollandse 

gezelligheid zich op een natuurlijke manier mengt 

met hedendaags comfort en warme gastvrijheid. 

Elk van de 25 kamers heeft een eigen karakter.

 

UITDAGINGEN

 ▪ Afhankelijk van betrouwbaar netwerk

 ▪ Omgeving met dikke balken en muren

 ▪ Veel verschillende gebruikers

OPLOSSING

 ▪ Smart Wi-Fi

 ▪ BeamFlex technologie

 ▪ Scheiden van het netwerk in SSID’s

HARDWARE

 ▪ ZoneDirector 3000 WLAN controller

 ▪ ZoneFlex R700 access points

 ▪ ZoneFlex T300 outdoor access point
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Innovatieve toepassingen

Het Stadshotel Woerden maakt gebruik van de nieuwste oplossingen op het gebied van horeca automatisering. Het personeel maakt 

gebruik van cloud services en applicaties voor administratie en personeelsplanning, zodat men altijd en overal over de benodigde 

informatie kan worden voorzien. Voor het opnemen en afrekenen van de bestellingen maakt men gebruik van een kassasysteem met 

mobiele bestelterminals. In het gehele pand zorgen verschillende domotica oplossingen ervoor dat het klimaat en licht automatisch 

en vanuit de cloud middels applicaties aangestuurd kunnen worden. Deze toepassingen zorgen ervoor dat het Stadshotel Woerden 

gekozen heeft voor een IT-infrastructuur die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm. Zowel het bedrade als draadloze netwerk moet altijd 

beschikbaar zijn en voldoende bandbreedte bieden, zodat de bedrijfsvoering geen hinder ondervindt. Met hun expertise op het gebied 

van netwerken voorziet Accensys het Stadshotel Woerden hierin.  

Vanwege de vele toepassingen zijn in het hele pand meer dan 360 patchaansluitingen gerealiseerd. Hiermee zal het Stadshotel Woerden 

nu en in de toekomst klaar zijn om het netwerk verder te belasten en om nog meer diensten te gaan gebruiken. Ook het Wi-Fi netwerk is 

erop ingericht om voldoende bandbreedte voor de komende jaren te bieden. Door gebruik te maken van de 802.11ac technologie wordt er 

voldoende bandbreedte geboden en dankzij de innovatieve Smart Wi-Fi technologie van Ruckus Wireless worden alle gebruikers continu 

voorzien van een geoptimaliseerd Wi-Fi signaal.

Werkplekken

Overal dekking bieden

Het Arsenaal is een monumentaal middeleeuws pand en dit brengt de nodige uitdagingen met 

zich mee om voldoende dekking te kunnen bieden. Dikke muren en houten balken in de gehele 

constructie zorgen voor demping van het Wi-Fi signaal. Ruckus Wireless zorgt met haar BeamFlex 

technologie dat het Wi-Fi signaal zich aanpast aan haar omgeving en de locatie van de gebruiker. 

Hierdoor zijn de access points in staat om automatisch het meest geschikte pad naar de gebruikers 

te vinden, waarmee men verzekerd worden van een stabiele Wi-Fi verbinding. 

Voor het Wi-Fi netwerk wordt gebruik gemaakt van ZoneFlex R700 802.11ac access points. Deze 

zeer geavanceerde access points zijn in staat om tot 500 gebruikers te bedienen en bieden een 

bandbreedte tot 1,3 Gbps. Mede dankzij hun gepatenteerde technologie onderscheiden deze 

access points zich in snelheid en bereik, waardoor ook op de meest uitdagende locaties een 

stabiele Wi-Fi verbinding geboden kan worden. Het Wi-Fi netwerk wordt centraal aangestuurd 

door de ZoneDirector 3000 WLAN controller. Deze maakt onder andere ook de seamless roaming 

functionaliteit mogelijk, waarmee personeel en gasten zich ongehinderd door het pand kunnen 

bewegen zonder onderweg het signaal te verliezen. Om ook het gehele terras te voorzien van Wi-Fi 

maakt men gebruik van een ZoneFlex T300 outdoor access point.

Om overal in het pand dekking te garanderen heeft Accensys een uitgebreide site survey gedaan. Bij een site survey worden er overal 

metingen gedaan om de sterkte van het Wi-Fi signaal te meten. Hiervoor worden de access points eerst geplaatst om te kunnen zien hoe 

het Wi-Fi signaal zich gedraagt op een locatie. De kennis die hierbij opgedaan wordt kan men gebruiken om de instellingen of de locatie 

van het access point te veranderen. Alle metingen worden vervolgens uitgewerkt in een rapportage met hierin een plattegrond met de 

signaalsterkte in het pand.
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Gebruik van het Wi-Fi netwerk

Het Wi-Fi netwerk is opgedeeld in verschillende SSID’s om alle gebruikers en apparaten goed 

en veilig te kunnen bedienen. Hiermee kan men de netwerken van het personeel en gasten 

virtueel scheiden om beveiliging van de bedrijf kritische gegevens te waarborgen. Het personeel 

maakt gebruik van een eigen netwerk voor hun computers, tablets en telefoons. De andere 

toepassingen, bijvoorbeeld de mobiele bestellingterminals, maken  gebruik van verborgen SSID’s 

zodat de gasten deze niet kunnen zien. 

Alle gasten van het hotel en restaurant krijgen gratis toegang tot het Wi-Fi netwerk. De 

gasten van het hotel verkrijgen bij hun kamer een key waarmee zij kunnen inloggen voor 

extra bandbreedte. Iedereen die gebruik maakt van het netwerk wordt na het inloggen 

doorverwezen naar de Facebook-pagina van Stadshotel Woerden. Op deze pagina kan men 

het laatste nieuws en de acties met hen delen. Ook verzamelt men hiermee de nodige likes 

en check-ins, waarmee men de naamsbekendheid vergroot.

Het Amerikaanse bedrijf Ruckus Wireless 

is gespecialiseerd in het ontwikkelen van 

Wi-Fi apparatuur. Dankzij gepatenteerde 

technologieën levert de Wi-Fi apparatuur 

van Ruckus Wireless uitstekende dekking, 

betrouwbaarheid en gebruikersgemak. 

De Smart Wi-Fi producten zijn speciaal 

ontwikkeld om snelle en betrouwbare in- en 

outdoor Wi-Fi connectiviteit te bieden op 

de meest veeleisende locaties, voor veel 

gelijktijdige gebruikers. www.ruckus.nl

In Het Groene Hart van Holland aan de rivier 

de Oude Rijn ligt het gemoedelijke stadje 

Woerden. In het hart van de middeleeuwse 

binnenstad staat het Arsenaal uit 1762. Dit 

beeldbepalende rijksmonument is zorgvuldig 

gerestaureerd en met verve verbouwd tot 

een eigentijdse horecagelegenheid. Naast 

het gezellige restaurant Van Rossum met bar 

en de verleidelijke verswinkel op de begane 

grond, is in het historische gebouw Stadshotel 

Woerden ondergebracht. Een uniek boutique 

hotel waar, onder de robuuste eikenhouten 

balken, ouderwetse Hollandse gezelligheid 

zich op een natuurlijke manier mengt met 

hedendaags comfort en warme gastvrijheid. 

Elk van de 25 kamers heeft een eigen karakter.

www.stadshotelwoerden.nl

Proactiviteit, meedenken over mogelijke 

besparingen en efficiëntieslagen en helder 

inzicht in kosten en activiteiten. Dat kenmerkt 

Accensys. Tel daar een no-nonsense instelling 

en servicegerichtheid bij op, en u krijgt 

ongetwijfeld een aardig beeld van Accensys 

als uw ICT-partner. Service verlenen zit in ons 

DNA. We lossen ICT-problemen liever voor 

u op dan dat we met de vinger wijzen. Want 

daar bent u uiteindelijk niet mee geholpen. 

Dat past bij de oplossingsgerichte cultuur 

van ons bedrijf. Niet voor niets vormt een 

langetermijnrelatie met u als klant bij ons altijd 

het uitgangspunt. U moet op uw infrastructuur, 

netwerk en telefonie kunnen vertrouwen. Maar 

ook op uw ICT-partner. Op Accensys kunt 

u bouwen. Het feit dat klanten jaar na jaar 

steeds opnieuw voor ons kiezen, is daarvan 

het bewijs. www.accensys.nl

Iemand met telefoon in hand die netwerk 
selecteert. SSID moet goed in beeld zijn
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