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Businesscase: Interconnect en Tibocom

Redundante 
  glasvezelaansluiting
Barts Het succesvolle winteraccessoire-merk Barts is de afgelopen jaren sterk 

gegroeid. Dit resulteerde in de zomer van 2012 in een nieuw, duurzaam 
hoofdkantoor in Amsterdam, waarbij de internetconnectiviteit en IT 
behoeften nog eens goed onder de loep genomen werden.
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overstapspecial      intErviEw

Barts: van zwembroeken naar een suc-
cesvol winteraccessoire merk
In de zomer van 1986 liep Bart Koene, 
student mode en kleding aan de HTS, 
stage in Frankrijk. Maar omdat Bart zijn 
stage niet uitdagend genoeg vond, pakte 
hij de naaimachine om zwembroeken te 
produceren. Zo leerde hij ten slotte nog 
iets! Met zijn eerste collectie besloot 
Bart naar Saint-Tropez te rijden en bin-
nen zes weken had hij zijn hele voor-
raad verkocht.  Bart bleef succesvol en 
er werden steeds meer accessoires toege-
voegd aan de collectie. In 1992 besloot 
Bart, geboren en getogen in Uden, zijn 
merk Barts in Nederland te lanceren en 
zijn collectie uit te breiden met winter-
accessoires. Vanaf dat moment richt Barts 
zijn aandacht op mooie en kwalitatieve 
handgemaakte winteraccessoires die hun 
geld absoluut waard zijn.

Barts filosofie
Barts is een creatief merk dat ieder jaar 
verrast met unieke winteraccessoires. De 
producten van Barts stralen authenticiteit, 
no-nonsense en plezier uit. Deze waardes 
zijn belangrijk voor Bart en voeren terug 
naar Bart zijn tijd in Saint-Tropez. Barts 
wil liever de beste dan de grootste zijn. 
Deze filosofie heeft ze een gezonde groei 
opgeleverd, waardoor het merk nu een 
internationaal gevestigde naam is.
In augustus 2012 betrok Barts een 
nieuw hoofdkantoor in Amsterdam. Bij 
de ontwikkeling van het pand stonden 
duurzaamheid, toekomstvastheid en 
de waarden van Barts centraal. Daarom 
werd er een energie-efficiënt ontwerp 
met warmte- en koudeopslag neergezet.

Business 24x7 
De groei van het merk heeft zijn weer-
slag gehad op de bedrijfsvoering. IT is 
een steeds crucialere rol gaan vervul-
len. Barts heeft verkoopafdelingen door 

heel Europa en die moeten altijd bereikbaar 
zijn. Hiervoor heeft Barts een VoIP oplossing 
geïmplementeerd. Daarnaast wordt de web-
shop van Barts intern gehost. De afhanke-
lijkheid van internet is dus bijzonder groot. 
Daarom werd besloten ook voor de connecti-
viteit op zoek te gaan naar een toekomstvaste 
oplossing.

De juiste IT partners
Vaste IT-partner van Barts is Tibocom, een 
technisch installateur hoofdzakelijk gericht 
op ICT-omgevingen. Bij de ontwikkeling 
van het nieuwe hoofdkantoor klopt Barts 
aan bij zijn vaste adviseur met de vraag hoe 
zij de betrouwbaarheid van hun internetcon-
nectiviteit kunnen verhogen. 
Tibocom besluit in overleg te treden met zijn 
partner manager bij Interconnect. Intercon-
nect is een zakelijke internet 
service provider en levert IT 
diensten die Tibocom bij zijn 
klanten implementeert. Na 
een zorgvuldige analyse van 
de wensen en beschikbaar-
heidseisen van Barts, advise-
ren Tibocom en Interconnect 
Barts een redundante glasve-
zelaansluiting te realiseren. De 
telefonische bereikbaarheid 
en inkomsten uit de webshop 
zijn erg belangrijk voor Barts. 
Downtime resulteert direct 
in misgelopen omzet. Door 
redundante verbindingen van 

verschillende carriers aan te leggen is Barts 
niet afhankelijk van één leverancier. Is er bij 
een provider een storing of onderhoud, dan 
werkt Barts verder via de andere verbinding. 
De verbindingen zijn dermate snel dat Barts 
zorgeloos kan doorgroeien. Mocht het nodig 
zijn, dan kan het volledige IP-plan van de ene 
naar de andere trunk verplaatst worden. De 
twee glasvezelverbindingen van Interconnect 
worden over fysiek gescheiden paden in het 
hoofdkantoor binnengebracht. Zo heeft Barts 
de ultieme oplossing, waarbij uptime gewaar-
borgd is.
Barts kiest al jaren voor Tibocom als vaste 
adviseur. Barts kenmerkt Tibocom als een 
prettige partij die meedenkt en meewerkt. 
Naast de benodigde kennis weet Tibocom 
altijd wat er bij Barts speelt en houden ze 
altijd grip op de tijdsplanning. Een one-stop-

shop waar Barts zich graag 
door laat adviseren. 
Tibocom kiest op zijn beurt 
voor partnering met Intercon-
nect. Interconnect levert hoog-
waardige IT diensten, maar 
Tibocom vindt het serviceni-
veau van Interconnect belang-
rijker. De helpdesk is optimaal 
bereikbaar en staat altijd klaar 
om Tibocom te ondersteunen. 
Daarnaast vindt Tibocom het 
erg prettig dat hij in pre-sales 
trajecten altijd kan rekenen op 
goede uitleg en advisering van 
zijn vaste partner manager.

‘In samenspraak hebben we gekozen 
voor een redundante oplossing, zodat 

onze mensen en de webshop altijd goed 
bereikbaar zijn’

‘ Met deze 
redundante 
glasvezeloplossing 
van Tibocom 
en Interconnect, 
kan Barts stabiel 
bouwen aan de 
toekomst.’


