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De locatie

Cardinal Newman Catholic School is een grote gemengde 
scholengemeenschap voor leerlingen en personeel. Het grote 
terrein is van Victoriaanse origine en is een sixth form college 
(een onderwijsinstelling in Engeland, Wales, Noord-Ierland, 
Hong Kong of Malta waar leerlingen van 16 tot 19 jaar meestal 
studeren voor gevorderde schooldiploma's).

De situatie

De afgelopen jaren zijn er meer Wi-Fi leermiddelen aan het 
netwerk toegevoegd en de bestaande netwerkoplossing kreeg 
moeite om aan de toegenomen vraag te voldoen. Het personeel 
en de leerlingen konden niet ten volle profiteren van de dure 
netwerkapparaten waarin de school investeerde en het 
bestaande netwerk voldeed ook niet aan de eis om in de 
toekomst meer toe te voegen. Er moest een outdoor Wi-Fi 
netwerk worden toegevoegd om het uitgestrekte terrein te 
kunnen bestrijken met een aantal gebieden die voor het 
onderwijs worden gebruikt. 

De Voordelen

• Betaalbare WiFi oplossing op ondernemingsniveau
• Eenvoudige installatie en configuratie
• Beknopte analytics
• Superieure signaalsterkte
• Gratis limited lifetime garantie
• Gratis firmware-upgrades
• Gratis technische ondersteuning
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Verschillende fabrikanten werden uitgenodigd op de 
aanbesteding 

De criteria waren dat er sprake moest zijn van locatie brede 
dekking met een snelle overdracht om een feilloze roaming te 
garanderen, met de mogelijkheid om intensief gebruik door 
meerdere klaslokalen af te handelen. De EnGenius WLAN-
oplossing bood de beste prijs en prestaties en voldoet aan alle 
behoeften van de katholieke school van Cardinal Newman om 
de onderwijsbehoeften naar de toekomst te brengen. 

De EnGenius Managed Solution

De  EWS360AP 11ac indoor AP en EWS660AP outdoor 11ac 
Access Points zijn gebruikt voor dit project. De EnGenius WLAN 
controller switches samen met de gratis ezMaster™ 
netwerkbeheefsoftware werden gebruikt om op afstand te 
monitoren, te beheren en problemen op te lossen, waardoor een 
gecentraliseerd netwerkbeheer eenvoudig wordt. 

De installatie werd in de zomervakantie uitgerold en er 
werden in het totaal 93 AP’s geïnstalleerd

Alle Access Points zijn off-site voorgeconfigureerd, waardoor 
kostbare tijd wordt bespaard als de installatie eenmaal in gang 
is gezet en de volledige EnGenius Managed Solution nog 
dezelfde dag in werking is!

Mike Smith (ICT Manager) merkte op: 

“De EnGenius WiFi was in slechts één dag 
operationeel. Er waren geen problemen en het 
heeft precies zo gepresteerd als ons was 
verteld. Er is een goede kostenbesparing voor 
de school geweest, waardoor we meer 
apparaten voor studenten en personeel 
hebben kunnen aanschaffen."




