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De IT-medewerkers van vandaag bedrijven elke dag topsport, zeker in de gezondheidszorg. 
Steeds meer zijn we afhankelijk van een betrouwbaar en veilig netwerk. Door de komst van wifi, 
IoT, Voice en andere toepassingen, zoals mobile health (mHealth) devices, vragen we meer van 
het netwerk. Ook wordt het wifi-netwerk deels toegankelijk gemaakt als gastennetwerk voor 
mensen buiten de eigen organisatie. Dit kan een groot beveiligingsrisico zijn wanneer dit niet 
goed geregeld is. 

Dit kan heel goed opgelost worden met de nieuwere generatie acces points (AP’s) van
Acatel-Lucent Enterprise (ALE). Deze AP’s bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
nieuwe beveiligingsstandaard WPA3. Met WPA3 brengt u de beveiliging naar een hoger niveau.

Het uitbreiden en beveiligen van het netwerk vraagt dus een behoorlijk inspanning voor de
afdeling ICT binnen een organisatie. Maar naast alle risico’s en gevaren ontstaan er ook nieuwe 
mogelijkheden en kansen. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Meer tijd voor zorg 

In de gezondheidszorg zijn de kosten hoog en moet er 
continu gekeken worden naar kostenverlaging. Daar komt 
bij dat er niet altijd gekeken wordt naar het efficiënt
gebruiken van goederen. Te vaak nog raken, rolstoelen, 
bedden en zelfs medische apparatuur zoek.
Zorgmedewerkers verliezen vaak veel tijd aan het zoeken 
hiernaar. Tijd die ze dus niet kunnen gebruiken voor het 
verlenen van zorg. ALE Asset Tracking biedt een oplossing 
voor bovenstaand probleem. Deze oplossing is nauwkeurig, 
schaalbaar en kosteneffectief.

Met ALE Asset Tracking is het namelijk mogelijk om
goederen “real time” te lokaliseren. Zo wordt in één
oogopslag inzichtelijk gemaakt waar een bepaald apparaat 
zich bevindt. Ook houdt de applicatie de geschiedenis bij 
van de locatie van het apparaat en hoe lang deze ergens 
staat. Dure apparatuur kan zo efficiënter ingezet worden. 
Met geonotificatie is het mogelijk dat u een melding
ontvangt wanneer apparatuur van een afdeling wordt 
gehaald.
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Voor orders / vragen: salesdesk@kannegieter.nl 033 450 86 68
Voor cursussen:  college@kannegieter.nl 033 450 86 87

Hoe werkt dit nu eigenlijk? 

Het fundament van de toepassing is gebaseerd op het Bluetooth Low Energy (BLE) technologie. 
Met behulp van BLE-bakens worden in het pand nauwkeurige locatie referentiepunten
gecreëerd. 
De apparatuur wordt voorzien van een BLE-label (tag). In combinatie met ALE acces points wordt 
de locatie van de goederen bepaald. Wij adviseren hiervoor de ALE AP1201
wifi access points (ALE OAW-AP1201-RW). 

De locatie wordt doorgegeven aan de Asset Tracking Applicatie. De locatie 
wordt weergegeven op de kaart van het gebouw. Beschikbare 
applicatiefuncties kunnen eenvoudig per gebruiker ingesteld worden 
(rules & rights). De BLE-labels zijn standaard voorzien van een QR-code 
zodat ze eenvoudig geregistreerd kunnen worden. Er zijn verschillende types 
BLE-labels. Om het batterijgebruik te verminderen zijn sommige BLE-labels 
uitgerust met acceleratiemeters. Deze kunnen bepalen of het noodzakelijk is 
om een nieuwe positie door te geven.

Om efficiënter en doelgerichter om te gaan met apparatuur en tijd binnen de gezondheidszorg, 
is dit is één van de mogelijkheden van het “nieuwe” netwerk. Naast ALE Asset Tracking zijn er nog 
tal van andere mogelijkheden die binnen de zorg heel goed toepasbaar zijn, denk aan aan 
Wayfinding, Location Based Services en Electronic Room Signage.

Met de kennis van Kannegieter en de oplossingen van Alcatel-Lucent Enterprise weet u zeker 
dat u een eersteklas en betrouwbare oplossing in huis haalt. We gaan graag met u in gesprek om 
samen de juiste oplossing te bepalen.


