Case Study

IT.REDEFINED BIJ JOHAN CRUIJFF ARENA

De Johan Cruijff Arena is niet alleen de thuisbasis van Ajax en het decor van grote evenementen, maar ook een
broedplaats van innovatie. Van het dak tot de grasmat.. overal in het stadion zijn slimme toepassingen doorgevoerd
die de bezoekerservaring verbeteren. Innovatiepartners AnyLinQ, Huawei en Econocom verzorgen de ICTinfrastructuur van de Arena en garanderen dat alle technologische innovatie gefaciliteerd kan worden.
En ook hiervoor is een unieke en slimme opzet bedacht.

Een geweldige ervaring
OVER ONS

AnyLinQ is de gedreven
en loyale partner die
organisaties helpt de
volgende stap te nemen
in een datagedreven wereld
– nu, straks en later.
AnyLinQ zorgt ervoor
dat klanten hun data
beschikbaar hebben,
goed kunnen beheren en
gebruiken. Het beschikbaar
stellen van data is het
begin. Wij helpen klanten
waarde te halen uit data,
zodat jouw organisatie
het verschil kan maken.
AnyLinQ levert niet
alleen advies en
ondersteuning. Onze
specialisten ontwerpen
en implementeren ook
innovatieve projecten en
diensten. Hierbij maken
wij gebruik van een zelf
ontwikkeld model –
IT.Redefined. Een nieuwe
kijk op IT waar de klant
écht centraal staat.
Dit alles doen we door het
verbinden van technologie,
kennis en services.

De Johan Cruijff Arena is met meer dan 50.000 zitplaatsen het grootste voetbalstadion
van Nederland. Er wordt niet alleen gevoetbald, maar het is ook de locatie voor allerlei
grote evenementen, zoals popconcerten, sportgala’s en feesten. En de Arena heeft

daarnaast ook een belangrijke maatschappelijke functie. Een groot stadion trekt allerlei
winkels en horeca aan en dat zorgt voor een prettige, levendige buurt. De Arena

is bovenal een uitje. En doel van de organisatie achter de Johan Cruijff Arena is ervoor
te zorgen dat mensen een zo geweldig mogelijke ervaring hebben. En dat is best

een uitdaging, want de televisie ervaring wordt met de hoge kwaliteit camerabeelden
steeds beter.

INNOVATIE BIJ DE JOHAN CRUIJFF ARENA

Technologie speelt een belangrijke rol bij het bereiken van een optimale

klantervaring bij de Arena. De Arena heeft zelfs uitgesproken om 2020 tijdens komend
EK het slimste stadion ter wereld te zijn. Een los organisatieonderdeel genaamd

het innovation center houdt alle nieuwe technologische ontwikkelingen in de gaten

en kijkt hoe ze deze eventueel bij de Arena kan implementeren. Allerlei specialistische
commerciële partijen als KPN, Signify, Heineken, Honeywell, Huawei en AnyLinQ

adviseren de innovation arena bij deze taak. De innovaties die bedacht worden,

worden getest en er wordt geschakeld met de dagelijkse operatie of een
en ander haalbaar is of niet.

Deze opzet werkt en heeft al tot tal van interessante innovaties geleid. Johan Cruijff
Arena streeft er bijvoorbeeld naar om volledig energieneutraal te zijn. Er liggen ruim

4.200 zonnepanelen op het dak en er is een batterij voor energieopslag in parkeergarage.
Daarnaast doet het stadion allerlei slimme dingen met data. Bezoekersstromen worden

bijvoorbeeld gemanaged met intelligente camerasystemen. Op televisieschermen kan de
bezoeker live analysestatistieken zien over passingspercentages
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en afspeelmogelijkheden. En de kwaliteit van het

Vandaag de dag staat de Johan Cruijff Arena op de kaart

dataverwerking te faciliteren wordt er geïnnoveerd

en wordt hun expertise ingeschakeld door tal van andere

gras wordt gemonitord met sensoren. Om al die

met netwerktechnieken. Er wordt geëxperimenteerd
met 5G en andere high density networking.

als één van de meest innovatieve stadions ter wereld

stadions in de wereld (zoals bij de bouw van stadions
tijdens het WK in Brazilië).

DE OPDRACHT:

ICT bij Johan Cruijff Arena
Van oudsher heeft de Johan Cruijff Arena ook een eigen ICT-afdeling die onder andere
verantwoordelijk was voor onderhoud van de ICT-infrastructuur, het WiFi-netwerk,

het eigen datacenter.. etc. Het Innovation Center wilde die rol anders gaan invullen.

“ICT’ers hebben kennis van netwerken, software en infrastructuur, maar zijn niet per
definitie specialisten op het gebied van stadions beheren.

Dat past eigenlijk niet binnen onze filosofie,” legt manager technical productions & IT
Martin Wielaart uit. “Wat we nodig hebben is een IT-afdeling die dichtbij de operatie

staat. Ze horen wat collega’s willen en gaan vervolgens aan de slag om een en ander
te automatiseren of iets slims te maken. ICT-infrastructuur is het fundament om

innovaties te kunnen uitvoeren, maar beheer van al die netwerken en apparatuur
is iets dat we zo veel mogelijk willen uitbesteden aan een partij
die daar goed in is”.

DE OPLOSSING:
IT.Redefined

Het beheer werd uiteindelijk toevertrouwd aan AnyLinQ, de belangrijkste partner

van Huawei in de Benelux. AnyLinQ kwam met een speciaal model om aan de hoge

beheereisen van de Johan Cruijff Arena tegemoet te komen. ICT-infrastructuur zou de Arena
as-a-service afnemen. ICT-apparatuur is niet langer in bezit van de Johan Cruijff Arena,

maar wordt as-a-service afgenomen bij IT-partner AnyLinQ. Dit model noemt AnyLinQ ‘IT.

Redefined’, omdat het de klant alle ruimte laat een volledig op maat gemaakt abonnement
samen te stellen met een bijbehorend afrekenmodel. In feite huurt de Johan Cruijff Arena
al zijn IT-apparatuur, alleen met allerlei extra servicevoorwaarden inbegrepen.

Om IT.Redefined mogelijk te maken werkt AnyLinQ samen met partner - Econocom,

een dienstverlener die helpt met financiering van projecten op het gebied van digitale
transformatie. Econocom geeft onder andere de oplossing voor de afschrijving van

apparatuur. Wanneer apparatuur om functionele redenen vervangen dient te worden,
kan deze partij ervoor zorgen dat de apparatuur weer ergens anders terecht komt.
Hierdoor kunnen er hoge service

voorwaarden worden gegarandeerd.
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VOORDELEN

geloven sterk dat dit model in de toekomst bepalend gaat

aandacht hoeft te geven aan het beheer van het

de hoeksteen van onze dienstverlening gemaakt.”

Het voordeel van IT.Redefined is dat de Arena nauwelijks
netwerk en zich volledig kan focussen op de snelheid

zijn in de IT-wereld en hebben daarom van IT.Redefined

van innovatie. Bovendien zijn AnyLinQ en Econocom

TOEKOMST

een belangrijk deel van de risico’s van het project. Het

apparatuur waar nodig en is partner van het Innovation

eigenaar van de ICT-infrastructuur en dragen ze daardoor
contract voorziet er bovendien in dat de Johan Cruijff

“Technology refresh
zit bij de maandelijkse
kosten inbegrepen,”
– Martin Wielaar, manager
technical productions & IT

Arena altijd werkt met de

laatste stand van de techniek.
“Technology refresh zit

bij de maandelijkse kosten

inbegrepen,” vertelt Wielaart.
“Dan moet je niet denken

aan gewoon onderhoud of iets dergelijks, maar aan

onverwachte zaken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het door
de implementatie van een nieuwe technologie plotseling
nieuwe hardware nodig hebt. In ons huidige contract

zijn dit soort onvoorziene uitgaven opgenomen. De ICTinfrastructuur is hierdoor nooit meer een beperking als
we weer iets nieuws bedenken voor onze bezoekers.”
“Deze manier van werken is uniek,” vertelt Martijn

van Deursen, CTO van AnyLinQ. “We zijn met Huawei
en Econocom een consortium gestart waardoor we

de Johan Cruijff Arena geweldige voorwaarden en service

kunnen bieden. Het contract is zeer flexibel en gebaseerd
op een maandelijks abonnementsvorm.

De diensten die we bieden groeien mee met de behoefte

van de klant. Het afrekenmodel is gebaseerd op de wereld
van de klant. En we bieden altijd de laatste innovatie. We

AnyLinQ beheert momenteel alle apparatuur, vervangt
Center om mee te praten over eventuele nieuwe
wensen en mogelijkheden.
Het belangrijkste is echter

vooral dat de Johan Cruijff

Arena een heel betrouwbare

ICT-infrastructuur en netwerk
heeft. “We hebben geen

noemenswaardige incidenten
meer gehad sinds we zijn

“We hebben geen
noemenswaardige
incidenten meer gehad
sinds we zijn overgestapt
op Huawei en AnyLinQ,”
– Martin Wielaar, manager
technical productions & IT

overgestapt op Huawei

en AnyLinQ,” aldus Wielaart. ”Je merkt echt commitment
bij het consortium. Je hebt te maken met mensen die bij

een calamiteit eerst het probleem op gaan lossen en dan
pas gaan praten over contracten.”

Voor de komende jaren zullen geen grote aanpassingen
aan de ICT-infrastructuur nodig zijn. Uiteraard is er de

komst van het EK en die wedstrijden zullen om goede
broadcasting- en 5G-faciliteiten vragen. Ongetwijfeld

gaat AnyLinQ daar ook een rol in spelen. “We zijn niet per
se op zoek naar het nieuwste van het nieuwste, zolang
de eindklant het niet merkt hoef ik het niet. Met onze
huidige partners weet je in ieder geval dat je goed

zit en dat je altijd kan innoveren wanneer je dat wil,”
zegt Wielaart.

DE VOORDELEN
IN EEN NOTENDOP:
•	Een contract dat maandelijks afgenomen
kan worden
• De gewenste bandbreedte per gebruiker
• Eenvoudig diensten op- en afschalen
• Geen langdurige IT budgettering of
piekmomenten in je investeringen
• Duurzaam gebruik van ICT-apparatuur
• Handen vrij voor de IT’ers van de ICT-afdeling
• De laatste stand van de techniek
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