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Exclusive Networks  
Aruba WiFi Flex Rent concept

WiFi Flex Rent 
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Wat houdt het WiFi Flex Rent 
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Pagina | 2



Pagina | 3

Inhoudsopgave
Aruba WiFi Flex Rent Concept......................................................................................................................
Hoe werkt het WiFi Flex Rent Concept?........................................................................................................
Uw voordelen................................................................................................................................................

Exclusive Services.........................................................................................................................................

Producten             
Access Points.................................................................................................................................................
Aruba Central................................................................................................................................................
Switches........................................................................................................................................................

Prijslijst......................................................................................................................................................... 
Access Points................................................................................................................................................
Aruba Central license....................................................................................................................................
Switches........................................................................................................................................................

Prijslijst services...........................................................................................................................................
Voorwaarden................................................................................................................................................ 
Contact.........................................................................................................................................................

WiFi Flex 
Rent Concept

4 
5 
5 
 
6 
 
7 
7 
9 
10 
 
12 
12 
12 
12 
 
13 
14
15



Pagina | 4

Het  
Pay-as-you-go 
concept voor 
een wireless 
omgeving
Kunt u één van onderstaande vragen met JA 
beantwoorden?

 J Wilt u graag WiFi als een dienst    
 aanbieden aan uw klanten maar heeft u niet  
 de faciliteiten of de middelen om dit op te   
 zetten?

 J Wilt u uw klant de beste WiFi omgeving   
 bieden maar kan of wil hij geen grote   
 investeringen doen? 

 J Wilt uw klant liever een pay-as-you-go   
 concept dan producten kopen?

Dan biedt Exclusive Networks u de ideale oplossing met 
het Exclusive Aruba WiFi Flex Rent concept. Geen dure 
investeringen, langlopende (lease) contracten èn per 
maand opzegbaar! Voor een vast bedrag per maand heeft 
uw klant de beschikking over een altijd actueel, flexibel 
en optimaal wireless netwerk. Wij leveren u de Access 
Points, Aruba Central voor het beheer en eventueel een 
switch en u kunt van start bij uw klant zonder dat u zelf 
de investeringen hoeft te doen. U kunt deze producten 
uitbreiden met uw eigen services; een white-label concept 
voor u.

WiFi Flex 
Rent Concept
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Hoe werkt het WiFi Flex Rent concept?
Wanneer u kiest voor WiFi Flex Rent, dan nemen wij de investering op ons. Wij zijn en blijven eigenaar van 
de producten. U betaalt ons per kwartaal of maand een vast bedrag en u kunt uw concept verkopen aan uw 
klant zonder dat u, of uw klant, grote investeringen hoeft te doen in producten. Ons WiFi Flex Rent concept 
is bovendien zeer flexibel. U kunt eenvoudig uitbreiden of inkrimpen wanneer daar behoefte aan is, u 
heeft geen langlopende contracten en de overeenkomst is per maand opzegbaar! De overeenkomst wordt 
aangegaan voor een startperiode van zes maanden. Na zes maanden verlengt u per kwartaal of per maand, 
afhankelijk van de totaalwaarde van het contract en uw wensen. Na beëindiging van het contract stuurt u 
de producten gewoon aan ons retour.

U kiest voor een totaaloplossing gebaseerd op een aantal Access Points en beheer met Aruba Central. 
Eventueel kunt u extra Central licenties aanschaffen voor services als gastentoegang en analytics. U kunt de 
oplossing compleet maken met Aruba switches en onze services.

Uw voordelen
 J Geen groot budget nodig en geen investeringen 

Met WiFi Flex Rent kunt u een wireless omgeving aan uw klant aanbieden zonder voorinvestering. U en uw 
klant betalen een bedrag per kwartaal of maand en hoeft er dus geen budget voor een grote investering vrij 
gemaakt te worden. 

 J Beheerde uitgaven per kwartaal of maand
Tegenwoordig geven klanten de voorkeur aan uitgaven die ze kunnen voorspellen. Met de WiFi Flex Rent 
oplossing weet men op voorhand hoeveel de apparatuur maandelijks gaat kosten, waardoor het budget 
beter beheerd kan worden. Zowel u als de klant komen dus niet voor onverwachte kosten te staan.

 J Pay as you Grow
Heeft uw klant meer Access Points nodig of juist minder? Gezien u per device betaalt kunt u de aantallen 
eenvoudig aanpassen, of dit er nu meer of minder worden. Dit biedt u een zeer flexibele oplossing.

 J Altijd up to date
Technologische ontwikkelingen gaan snel. Met WiFi Flex Rent heeft u toegang tot de nieuwste technologie 
van de meest recente OS versies. Na drie jaar aaneengesloten huur van een product ontvangt u van ons 
automatisch de nieuwste technologie wanneer beschikbaar.

WiFi Flex 
Rent Concept



Pagina | 6

Exclusive Services
U kunt ervoor kiezen om de installatie en configuratie zelf te doen of u kunt er voor 
kiezen om gebruik te maken van onze extra diensten.

 J Beheer Training & Set Up Services
Wilt u zelf de installatie en het beheer verzorgen maar mist u de basiskennis? Dan 
bieden wij een beheer- en configuratie Set-Up Service aan. Wij komen een halve 
dag bij u langs om de Aruba Central omgeving op te zetten en uitleg te geven zodat 
u daarna zelf aan de slag kunt.

 J Site Survey
Met een Wireless Site Survey komt u tot een planning welke aangeeft hoeveel 
Access Points uw klant nodig heeft om een bepaalde wireless wens te vervullen. 
Daarnaast wordt in een planning aangegeven waar de Access Points geplaatst 
kunnen worden om de beoogde dekking te geven. De Site Survey kan on-site bij 
uw klant op locatie gebeuren of wij kunnen een off-site simulatie voor u doen op 
basis van een plattegrond en vragenlijst waarbij wij een inschatting maken van de 
benodigde Access Points op basis van onze jarenlange ervaring.

 J Installatie Services
Wilt u dat wij voor u de Access Points configureren en de Central omgeving 
opzetten? Ook dat is uiteraard mogelijk. Wij nemen alle zorgen uit uw handen. 
Onze installatie services betreft het configureren van de Access Points, de switches 
en Aruba Central. Het ophangen van de Access Points en aanleggen van kabels valt 
niet onder onze installatie services. De installatie gebeurt op basis van dagdeel 
(nacalculatie) of per uur (fixed).

 J Helpdesk Services
Bij problemen kan de klant met u contact opnemen, waarna u direct contact met 
HPE Aruba kunt opnemen onder de standaard garantie voorwaarden. Heeft u deze 
zorgen liever niet? Dan is het mogelijk om bij ons een ticket of multi-pack tickets 
af te nemen waarmee de eindklant direct met ons kan schakelen, zonder uw 
tussenkomst. Wij hebben op dat moment wel toegang nodig tot uw Aruba Central 
omgeving.

 J RMA Services
Heeft u een defecte unit? Dan kunt u tijdens kantooruren contact met ons 
opnemen. Bij het, door ons, vaststellen van het defect kunt u de unit aan ons 
retourneren. Na ontvangst van de defecte unit door Exclusive sturen wij u de 
volgende werkdag een vervangende unit. 
Wilt u een liever een 24x7 contract of een Advanced Replacement? Dan is het 
mogelijk om een Aruba Fixed Service Contract af te sluiten. Neem voor informatie 
en prijzen met ons contact op.

Exclusive Services
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Aruba WiFi Flex Rent 
Producten
Aruba Instant Access Points
De Instant Access Points (IAP) zijn ideaal voor bedrijven met één of meerdere vesti gingen. Met de Aruba 
Networks IAP’s kunt u een compleet wireless netwerk bouwen tot wel 100 Access Points. U sluit één IAP 
aan, u confi gureert deze over WiFi en sluit vervolgens de overige IAP’s aan die automati sch de eerder 
gemaakte confi gurati e overnemen. Door de eenvoud kan de Instant omgeving binnen enkele minuten 
geconfi gureerd worden. Deze oplossing zorgt voor een zeer goede schaalbaarheid doordat men alti jd kan 
doorgroeien naar een controller gebaseerde omgevingen en eenvoudig Access Points kan toevoegen.

WiFi Flex Rent biedt de opti e voor de volgende twee Access Points:

WiFi Flex Rent 
Producten

Access Point AP-303

De AP-303 is een ideaal instapmodel voor medium density 
omgevingen voor ongeveer 50-75 gebruikers. Het Wave 2 Access 

Point biedt Multi -user Multi ple-Input Multi ple-Output (MU-MIMO) 
en de maximale concurrent data rate is 867 Mbps op de 5GHz 

band en 300 Mbps op de 2.4GHz band. Het Access Point heeft  een 
geïntegreerde Bluetooth Low-Energy (BLE) radio en kan hiermee 

worden gebruikt als een Aruba beacon voor locati on-based services. 

Voor de datasheet: htt p://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_
AP303Series.pdf

Instant Access Point IAP-305

Het Aruba Networks 305 Access Point biedt een hoge performance 
met ondersteuning van 802.11ac en Wave 2 en is geschikt voor 

omgevingen tot 75-100 gebruikers. Het Access Point biedt Dual Radio 
met Multi -User MIMO  en ondersteund tot 1,300 Mbps op de  5GHz 
band (met 3SS/ VHT80 clients) en tot 300 Mbps op de 2.4GHz band.

Het Access Point heeft  een geïntegreerde Bluetooth Low-Energy 
(BLE) radio en kan hiermee worden gebruikt als een Aruba beacon 

voor locati on-based services.  

Voor de datasheet: htt p://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_
AP300Series.pdf
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Outdoor Access Point AP-365

Heeft u een outdoor omgeving? Dan is de AP-365 Outdoor Access 
Point de oplossing. Het Aruba Networks 360 outdoor Access 
Point biedt de gewenste performance met de Wave 2 802.11ac 
WiFi standaard. Dit Access Point is geschikt voor blootstelling 
aan hoge en lage temperaturen. Het Access Point kan vocht en 
neerslag weerstaan. Daarnaast is de 360 serie volledig afgedicht 
om luchtverontreinigingen te voorkomen. Met geïntegreerde omni 
antennes en Dual Radio met MU-MIMO biedt het Access Point tot 
867 Mbps op de 5-GHz band en 400 Mbps op de 2.4-GHz band. 

Voor de datasheet: http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_
AP360Series.pdf

Ophangbeugel systeemplafond

De units komen standaard en zonder extra kosten met een 
ophangbeugel voor systeemplafonds. Deze is beschikbaar voor 
een smalle en een brede rail. U geeft bij bestelling aan welke u 
nodig heeft. Deze klikt u aan het Access Point waarna deze aan het 
systeemplafond gehangen kan worden.

Ophangbeugel overig

Heeft u geen systeemplafond dan kan er gekozen worden voor een 
wand/plafond ophangsysteem (JW047A) waarmee de unit aan het 
plafond of wand geschroefd kan worden. Dit ophangsysteem kan 
worden aangeschaft voor een gereduceerd tarief. 
Uiteraard kunnen wij een groot aanbod aan ophangsystemen 
aanbieden. Vraag naar de andere mogelijkheden.

Access Point voeding

Voor de voeding kunt u gebruik maken van PoE door middel van de 
aangeboden of aanwezige switches. Is er geen PoE aanwezig dan 
bieden wij de mogelijkheid tot aanschaf van een Power Adapter 
tegen een gereduceerd tarief of het huren van een PoE injector.

WiFi Flex Rent 
Producten
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Aruba Central voor het beheer
Aruba Central is een 100% cloud gebaseerde management tool en ideaal voor het beheren van de Aruba 
Access Points en Aruba Switches. Met Aruba Central heeft u de flexibiliteit en het always-on design van 
een publieke clouddienst. Het intuïtieve dashboard maakt monitoring, troubleshooting en updates zeer 
eenvoudig voor netwerken van elke omvang. U heeft een licentie per Access Point of switch nodig.

Daarna kunt u ook zeer eenvoudig en veilig een 
uitgebreid gastnetwerk opzetten met Aruba Central. 
U kunt de inlog portal geheel aanpassen met een 
eigen huisstijl met uw logo, tekst, afbeeldingen etc. 
Deze optie is mogelijk via een extra Service Token bij 
Central.

Wij maken voor u een profiel aan onder ons 
Aruba Central Systeem. Onder dit profiel kunt u 
uw klanten aanmaken en zo de wireless oplossing 
van uw klanten apart beheren. U behoudt zelf alle 
controle.

Voor de datasheet: http://www.arubanetworks.
com/assets/ds/DS_ArubaCentral.pdf

WiFi Flex Rent 
Producten
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Switches
 
Om uw WLAN omgeving compleet te maken bieden wij een viertal PoE+ switches aan. De switches zijn 
volledig te beheren onder Aruba Central en bieden de voeding voor de Access Points en andere apparaten. 

Alle switches hebben extra optionele poorten. De transcievers voor deze poorten worden niet 
meegeleverd. Deze kunnen tegen een gereduceerd tarief worden aangeschaft. Neem contact op voor de 
mogelijkheden.

WiFi Flex Rent 
Producten

Aruba 2530 switch
 

De Aruba 2530 switch is een kosteneffectieve maar hoogwaardige layer 2 switch. Deze fully managed switch 
alle functionaliteiten voor de digitale werkplek. Exclusive Networks biedt met WiFi Flex Rent een 8 en 24 

poorts model.

Voor de datasheet: http://www.arubaWiFi.nl/downloads/Datasheet-Aruba-2530-series-switch.pdf

8 poort Gigabit PoE+ switch (J9774A)
Deze switch heeft 8 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ 

poorten en biedt 67W PoE+. Hiervoor is hij tenminste geschikt 
voor het aansluiten van vijf IAP-305 of zes AP-303 Access Points. 
De switch heeft twee extra slots die kunnen worden gebruikt als 

RJ-45 10/100/1000 of SFP poort. 

24 poort Gigabit PoE+ switch (J9773A)
Deze switch heeft 24 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ 

poorten en biedt 195W PoE+. Hiervoor is hij tenminste geschikt 
voor het aansluiten van vijftien IAP-305 of negentien AP-303 

Access Points. De switch heeft daarnaast vier extra Gigbit 
Ethernet SFP slots
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Aruba 2930F switch

De 2930F switch is een basic layer 3 krachti ge PoE+ switch. Met Zero Touch Provisioning kunt u eenvoudig 
een netwerk opzett en vanuit de cloud. Exclusive Networks biedt met WiFi Flex Rent het 24 poorts model 
aan.
Voor de datasheet: htt p://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_2930FSwitchSeries.pdf

8 poort Gigabit PoE+ switch met 2 SFP+ uplink poorten (JL258A)
De switch heeft  8 x RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ 
poorten en biedt 125 W PoE+. Hiervoor kunnen op alle poorten 
Access Points worden aangesloten. Daarnaast zijn er twee extra 
1/10 Gb slots beschikbaar. 

Aruba 2540 switch

De Aruba 2540 is een hoogwaardige layer 2 switch. De 2540 is voorzien van Security en Quality of Service 
functi es om het netwerk te beschermen tegen bedreigingen. De authenti cati e opti es zijn fl exibel en 

gebaseerd op industriestandaarden zoals 802.1x, MAC en Web Authenti cati on. 

Voor de datasheet: htt p://www.arubaWiFi.nl/downloads/Datasheet-Aruba-2540-Switch-Series.pdf

24 poort Gigabit PoE+ switch met 4 SFP+ uplink poorten (Jl356A)
De switch heeft  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ poorten 

en biedt 370W PoE+. Hiervoor kunnen op alle poorten Access 
Points worden aangesloten. Daarnaast zijn er vier extra SFP+ 

1/10GbE slots beschikbaar. 

WiFi Flex Rent 
Producten
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Aruba WiFi Flex Rent 
Prijslijst
Alle prijzen voor de producten zijn per stuk per maand in euro’s exclusief btw tenzij anders aangegeven.

WiFi Flex Rent 
Prijslijst

Omschrijving Code Prijs p/m
Indoor Access Point AP-303* JZ320A € 8,00
Indoor Access Point IAP-305* JX945A € 14,50
Outdoor Access Point AP-365 JX966A € 27,00
PoE injector Indoor Access Point 
(15,4W)

JW627A € 3,00

PoE injector Indoor Access Point 
(30W)

JW629A € 4,00

PoE injector Access Point (out-
door)

JW701A € 20,00

AC Power Supply indoor (koop) JX990A Op aanvraag
Wand/plafond ophangsysteem 
(koop)

JW047A Op aanvraag

Omschrijving Code Prijs p/m
Aruba Central per AP of Switch JY925AAE € 3,50
Aruba Gasten Services per AP of 
Switch

JY928AAE € 0,90

Access Point

Aruba Central License

* Deze Access Points worden standaard geleverd met een brede of smalle rail ophangbeugel voor systeemplafonds.

Omschrijving Code Prijs p/m 
Aruba 2530 – 8G PoE+ switch J9774A € 16,00
Aruba 2530 – 24G PoE+ switch J9773A € 37,00
Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ 
switch

JL258A € 32,00

Aruba 2540 – 24G PoE+ 4SFP + JL356A € 56,00

Switches
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WiFi Flex Rent 
Prijslijst

Omschrijving Prijs 

Introductietraining Configuratie Central
Training beheer en configuratie Aruba HPe access 
point, switch en Central software. Eén dagdeel onsite, 
inclusief reiskosten

€ 495,00 

Site Survey & Capacity planning
Onsite Indoor Site Survey tot 8.000m2 € 942,00
Onsite Indoor Site Survey tot 8.00m2 met spectrum 
analyse

€ 1.177,00

Simulatie (offsite) voor indoor office omgeving tot 
4.000 m2

€ 248,00

Simulatie (offsite) voor indoor office omgeving tot 
8.000 m2

€ 495,00

Voor een Wireless outdoor survey kunt u contact opnemen met onze afdeling services

Installatie Services
Per dagdeel incl. reiskosten (op nacalculatie) € 495,00 
Per uur, tijdens kantooruren excl. reiskosten € 140,00
Voorrijkosten (per dag) € 140,00

Helpdeks Services
Helpdesk ticket (kan bestaan uit meerder calls/email) € 120,00
Helpdesk Strippenkaart (5 tickets) € 570,00

RMA 
Advanced RMA en 24x7 contracten Aruba Op aanvraag

Services Prijslijst
Alle prijzen voor de services zijn in euro’s exclusief btw tenzij anders aangegeven.
Een dagdeel bestaat uit vier uur.
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Aruba WiFi Flex Rent 
Voorwaarden

 J De algemene voorwaarden van Exclusive Networks zijn van toepassing.
 J Exclusive Networks behoudt zich het recht voor om een huur aanvraag te weigeren.
 J De producten zijn en blijven eigendom van Exclusive Networks gedurende de gehele periode.
 J Op de producten zijn de standaard garantie voorwaarden van HPE van toepassing omtrent support  

 en vervanging bij defect. Een additioneel contact kan worden afgesloten als er een andere SLA   
 gewenst is.

 J De overeenkomst wordt aangegaan voor een startperiode van zes maanden. Deze zes maanden   
 worden gefactureerd per kwartaal. Na de zes maanden betaalt u per kwartaal of per maand. 

 J Tot een contract totaalwaarde van €250,- betaalt u per kwartaal vooruit. De opzegtermijn is één   
 maand voor kwartaal einde.

 J Vanaf een contract totaalwaarde van €250,- kunt u ervoor kiezen om per maand te betalen. De   
 opzegtermijn is één maand. 

 J Het contract / de huurperiode wordt aangegaan per order. Wanneer u aanvullende producten nodig  
 heeft op een project wordt hier een nieuwe overeenkomst voor opgesteld.

 J Het maand- of kwartaalbedrag wordt vooruit, aan het begin van elke periode aan uw gefactureerd.
 J De aanvang van het contract is de 1e van een maand. Wanneer de huurperiode ingaat gedurende  

 de maand dan zal de eerste factuur het maandbedrag + extra dagen bevatten.
 J Na het beëindigen van de overeenkomst dienen de producten binnen 14 dagen na de laatst   

 betaalde periode te zijn geretourneerd. Anders wordt er wederom een maandbedrag in rekening  
 gebracht.

 J De producten dienen werkend, onbeschadigd en voorzien van alle geleverde accessoires en   
 eventuele systeemplafond ophangbeugel aan ons te worden geretourneerd na beëindiging van het  
 contract. Bij in gebreke blijven kan Exclusive Networks u een boete opleggen voor reparatie   
 of vervanging.

 J De geleverde producten kunnen producten zijn die reeds eerder zijn ingezet.
 J Wanneer u een vergelijkbare dienst zelf gaat opzetten dan dienen de Access Points en Switches die  

 zijn afgenomen onder de WiFi Flex Rent overeenkomst te worden afgenomen bij Exclusive Networks  
 voor de restwaarde in samenspraak en na goedkeuring van HPE.

WiFi Flex Rent 
Voorwaarden
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WiFi Flex Rent 
Contact

Wenst u meer informatie of een off erte? 
Neem contact op via +31 (0)499 462121 

of mail naar Aruba-Hpe@exclusive-networks.nl 

Contact

Exclusive Networks    |    Ekkersrijt 4601    |    5692 DR Son
www.exclusive-networks.nl    |    tel: +31 (0)499 462121    |    mail: info@exclusive-networks.nl



Pagina | 16

Exclusive Networks    |    Ekkersrijt 4601    |    5692 DR Son
www.exclusive-networks.nl    |    tel: +31 (0)499 462121    |    mail: info@exclusive-networks.nl


