
IRISnet is de naam van het breed-

bandtelecommunicatienetwerk van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het verbindt alle openbare en gesubsi-

dieerde ondernemingen op gewestelijk

(regering, parlement, ministerie van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

ministeriële kabinetten, enz.) en lokaal

niveau (gemeenten en OCMW’s, maar

ook parastatalen zoals de MIVB, het

GAN, de DBDMH of ACTIRIS). Het

omvat dus ook de lagere en middelba-

re scholen, de hogescholen en alle

openbare IRIS-ziekenhuizen in Brussel.

Denis Guillemot, directeur-generaal

IRISnet: “Alle Brusselse openbare

besturen moeten kunnen profiteren

van de diensten van het net: vaste en

mobiele telefonie, gegevensoverdracht

en internettoegang. IRISnet zorgt voor de nodige aansluitingen en het

transport van de gegevens. Het beheer van de inhoud is de verant-

woordelijkheid van het CIBG.“

Eigenaar van zijn infrastructuur
Om dit netwerk te realiseren werd in 1998 een openbare aanbesteding

uitgeschreven en de opdracht werd in 2000 toegewezen aan de tijdelij-

ke vereniging France Télécom-Telindus. Deze operator moest het

gewestelijke netwerk financieren, bouwen, exploiteren en gedurende

tien jaar laten evolueren. Wanneer dit kaderakkoord afloopt, in april

2010, moet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig eigenaar

worden van de gerealiseerde infrastructuur die bestaat uit een SDH-

backbone van 9 knooppunten met een capaciteit van 10 Gbps en een

toegangsnetwerk in glasvezelkabel. 

Urbizone
Urbizone is een gewestelijk project om het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest te overdekken met een zeker aantal gratis internettoegangpun-

ten. “De proefprojecten die in 2007 van start gingen op de campus

Oefenplein van de ULB en de VUB werden rechtstreeks door het CIBG

geleid. Nadien heeft het CIBG ons gevraagd de mogelijkheid te onder-

zoeken om Urbizone aan te bieden als een gewestelijke dienst door het

uit te breiden tot andere zones, zoals de campus van de UCL in Sint-

Lambrechts-Woluwe. We hebben in dat verband verschillende leveran-

ciers gevraagd een “site survey“ uit te voeren en op basis daarvan een

offerte te maken om de hele campus te voorzien van draadloze inter-

nettoegang.”

Quantum ICT geselecteerd
Denis Guillemot: “We hebben drie offertes in aanmerking genomen

en eerlijk gezegd leek de offerte van Quantum ICT ons niet zeer

realistisch door het feit dat het aantal voorgestelde WiFi-toegangs-

punten veel lager was dan in de andere offertes. Het was gewoon de

helft! Wij hebben hen dan ook een POC (Proof of Concept) gevraagd

om aan te tonen dat het voorgestelde ontwerp steek hield. Dat is

gebeurd in twee moeilijke zones. De uitgevoerde prestatiemetingen

beantwoordden aan het bestek. Uit voorzorg hebben we toch een

veiligheidsmarge van 20% extra antennes bedongen ten opzichte

van het oorspronkelijke aantal en zijn we met deze Alcatel-Lucent-

integrator (OEM Aruba) tot een overeenkomst gekomen. Op één

voorwaarde: dat ze alle extra kosten zouden dragen die boven op de

heronderhandelde offerte komen. Quantum ICT heeft dit aanvaard,

wat betekende dat ze vertrouwen hadden in de kwaliteit van hun

technische offerte. We hadden te maken met serieuze en zelfverze-

kerde mensen. Trouwens, op een paar toegangspunten na, zijn we

altijd binnen deze marge van 20% gebleven.”

Planning nageleefd
De eerste werfvergaderingen hadden plaats in april 2009. Quantum

ICT werd belast met het beheer van het volledige project, de plaatsing

van de antennes en het leggen van de bekabeling. “De toegestane

termijn was heel krap. Alles moest immers operationeel zijn tegen het

begin van het nieuwe academiejaar op 20 september.” Quantum

slaagde hierin met brio. “Het is volgens mij een van de weinige projec-

ten dat binnen de opgelegde deadline en conform de planning is

voltooid“, zegt Denis Guillemot. “Alles is perfect verlopen, zowel wat de

te leveren prestaties als de apparatuur en de configuratie betreft. Bij

de officiële opening was alles klaar. Een zeldzaam knap staaltje van

projectbeheer!” 

Luisteren naar de klant
“Het tweede punt dat we sterk op prijs hebben gesteld, waren de

contacten met de teams van Quantum ICT. We voelden, afgezien van

hun competentie als integrator, een beschikbaarheid, luisterbereidheid

en klantgerichtheid die veel verder gingen dan gebruikelijk.” �

ADVERTORIAL

Urbizone: 
Quantum ICT maakt het verschil
Quantum ICT heeft met succes een draadloos

WiFi-netwerk met technologie van Alcatel-Lucent

(OEM Aruba) geïnstalleerd op de Brusselse

campus van de UCL. Het bedrijf kreeg de opdracht

dankzij de ontwerpkwaliteit van zijn offerte. 

De uitvoering van het project verliep voorbeeldig

met een stipte naleving van de planning, tot op de

dag nauwkeurig. Een zeld zaamheid in de sector

van het projectbeheer!
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Denis Guillemot, directeur-generaal

IRISnet: “Quantum ICT was zeer

overtuigend in de analyse van het

ontwerp van zijn offerte.“

QUANTUM adverto 39_09:DN  11/19/09  4:31 PM  Page 1




