OP EEN DIGITALE WOLK
Freeroad Almere enthousiast over aanpak B&S en LOKO ICT
Een goed ICT-netwerk is tegenwoordig onmisbaar voor ieder bedrijf. Een stelling die de
nieuwe eigenaren van Freeroad Almere dik onderstrepen. Sinds deze maand beschikt het
autobedrijf over een op maat gemaakt en veilig ICT-netwerk compleet met cloud. Een klus
waarin B&S een belangrijk aandeel had.
Freeroad is al sinds 1997 een begrip op autogebied in de Flevopolder. Begonnen als occasiondealer
in Zeewolde is het uitgegroeid tot officieel dealer van Mazda, Jeep en Alfa Romeo en erkend
servicepunt voor de merken Chrysler, Dodge en Lancia. In 2015 kwam het bedrijf in de handen van
de automotive professionals Tim Brandt en Oscar van Veen en ondernemer Marc-Paul Brandt. Zij
leggen de focus voor de toekomst op klanttevredenheid, ondernemerschap en de digitale wereld.
Freeroad wil, geheel in de pioniersgeest van vele Flevolanders, staan voor het aangaan van
uitdagingen en kansen benutten. De digitale snelweg biedt het autobedrijf daartoe vele
mogelijkheden. Freeroad is dan ook zeer actief op haar eigen website en social mediakanalen en
biedt haar occasionaanbod digitaal aan. Dit alles vraagt wel om een betrouwbaar en goed
functionerende ICT-infrastructuur.
Daarvoor kwam Freeroad, niet geheel toevallig, terecht bij LOKO ICT. Ook al zo’n Almeerse
pionier, die door het zoeken naar en benutten van kansen, uitgroeide van computerbouwer tot een
allround specialist op ICT-gebied voor het midden- en kleinbedrijf. LOKO ICT weet als geen ander
dat ieder bedrijf anders is en er maatwerk is vereist. Het bracht de visie en wensen van Freeroad in
kaart en klopte voor de elektrotechnische aanleg van de nieuwe ICT-infrastructuur in de Almeerse
vestiging aan bij een derde pionier: Breedveld & Schröder. ,,LOKO ICT vroeg ons een offerte te
maken voor de WiFi-bekabeling bij Freeroad. Op locatie hebben we gezamenlijk de situatie
bekeken, zodat we een op maat gesneden aanbieding konden doen’’, vertelt B&S-werkvoorbereider
Dirk Tessels. ,,Hierin was niet alleen een plan voor de realisatie van datapunten voor WiFiaccespoints opgenomen, maar ook een migratieplan voor de centrale patchkast. Freeroad was
meteen enthousiast over onze gezamenlijke aanpak, waardoor we kort na de offerte al aan de slag
konden.’’
Peter de Jager en ROC-stagiaire Romerio Ruiz namen namens B&S de voorbereidende
werkzaamheden voor hun rekening. In de showroom en garage met prachtig blinkende bolides was
het uiteraard voorzichtig werken voor het tweetal. Daarbij kwam een nieuw geïntroduceerde steiger
uitstekend van pas. Deze Altrex MiTower is door een persoon veilig en in slechts tien minuten op te
bouwen tot een werkhoogte van zes meter. ,,Deze steiger is licht in gewicht, sterk en robuust’’, zegt
Dirk. ,Een heel handig hulpmiddel bij het werken in een beperkte ruimte, zoals in de garage van
Freeroad.’’

Na het trekken van de kabels en monteren van de accespoints was het de beurt aan de B&Smonteurs Ronald van Ooijen en Alexander van Engelen om de centrale patchkast te verhuizen. ,,Dit
hebben we buiten de openingstijden van Freeroad uitgevoerd. De serverkast is vanuit de garage
verplaatst naar het kantoor, waar deze de plaats van de aanwezige patchkast heeft ingenomen. De
patchpanelen werden verplaatst en alle apparatuur opnieuw aangesloten. Door het goede
voorbereidende werk van Peter en Romerio was de klus nog voor de klok van half tien ’s-avonds
geklaard en draaide het netwerk weer op volle toeren!’’
Tijdens de datawerkzaamheden ontdekten de monteurs van B&S ook nog enkele gebreken aan de
elektrotechnische installatie van Freeroad. ,,Het ging onder meer om niet functionerende
noodverlichting, het ontbreken van een afdekkap op de verdeelinrichting en het gebruik van
kroonstenen in het gotentracé. Het geeft aan dat onze monteurs verder kijken dan alleen het
aangenomen werk. Zo konden wij onze opdrachtgever hierover informeren’’, aldus Dirk. Bij
Freeroad werd dit zeer gewaardeerd. ,,Complimenten voor de assertieve aanpak en oplettendheid
van de mensen van Breedveld & Schröder’’, aldus Freeroad-directeur Oscar van Veen, die in de
wolken is met zijn nieuwe ICT-mogelijkheden. Vanaf nu kunnen verkopers, monteurs,
kantoorpersoneel en klanten draadloos de digitale snelweg op en staan alle belangrijke bestanden
veilig op een cloud van LOKO ICT. Een nieuwe stap voorwaarts voor het Flevolandse autobedrijf,
waaraan B&S dus een belangrijke bijdrage mocht leveren.

