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Persbericht 
 
 
Kannegieter kiest Xirrus voor levering High-Performance Wireless netwerken  
 
Amersfoort, mei 2012 
 
Value Added Distributeur Kannegieter heeft in Nederland een 
samenwerkingsverband afgesloten met Xirrus. Xirrus is op dit moment één van de 
snelst groeiende wireless producenten in de wereld. Xirrus heeft een ander 
draadloos netwerk ontworpen aangezien de huidige conventionele AP en 
controller architectuur niet meer voldoet aan de hedendaagse vraag naar high 
performance draadloze netwerken. Xirrus array-gebaseerde oplossingen bestaan 
uit meerdere radio’s, geintegreerde switch, directionele antenna’s en 
gedistribueerde intelligentie zonder centrale controller. Bij Kannegieter zien ze 
waarom. 
 
Mobiliteit is nu de norm. Mensen verwachten verbinding te maken met het 
internet zonder kabels en organisaties worden hier steeds meer afhankelijk van. De 
explosie van smartphones en tabletten heeft hiervoor gezorgd. De meeste van 
deze apparaten hebben niet eens een ethernet-poort. Organisaties zien het teken 
aan de wand, want draadloos werken is niet meer een "nice-to-have”, maar men 
verwacht dat een draadloos netwerk net zo betrouwbaar is als een bedraad 
netwerk.  
 
Niet alleen de dekkingsgraad, maar ook capaciteit gecombineerd met 
performance, is een belangrijke factor in een hedendaagse draadloze configuratie. 
Kannegieter helpt haar relaties door middel van adviezen, trainingen en site survey 
diensten. Margreet Brenkman, Vice President Channel EMEA, is enthousiast over de 
samenwerking met Kannegieter. “Kannegieter is in staat via pre-en aftersales 
ondersteunende activiteiten onze oplossingen te introduceren aan het reseller 
kanaal. Doel is om resellers te helpen bij het leveren van draadloze netwerken 
waarbij flexibilteit en betrouwbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn.” 
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Introductie van de Xirrus XR-series 
Het portfolio van de Xirrus XR series loopt uiteen van 2 tot 16 radio’s waardoor 
zowel coverage als capaciteitsnetwerken geleverd kunnen worden. De XR series is 
het eerste modulaire platform voor vereenvoudigde uitbreiding van capaciteit en 
toekomstige standaarden als 802.11ac/11ad. Zo bestaat de XR-4000 serie uit een 8-
slot chassis, waarbij u de mogelijkheid heeft om minimaal 4 en maximaal 8 
radiomodules te laten configureren. De radio borden ondersteunen zowel 2.4 Ghz 
als 5 ghz en zijn leverbaar in een 300 Mb/s en 450 Mb/s uitvoering. Op dit ogenblik 
ondersteunt de XR4820 tot 640 gebruikers en met een eenvoudige software 
upgrade gaat dit in de toekomst tot 1920 gebruikers zijn. “Technologische 
vooruitgang”, zo laat Jan Verbeek, Algemeen Directeur Kannegieter weten, “dat is 
wat we onze relaties bieden.” 


