
OPTIMUM SORTING KIEST VOOR AXS GUARD

Optimum Sorting is gespecialiseerd in innovatieve optische 
controle- en sorteersystemen voor de levensmiddelenindustrie. 
Ook niet-voedingsproducten, zoals tabak en plastics, worden 
optisch gecontroleerd door hun systemen met lasertechniek. 
Met behulp van de allernieuwste technologieën controleren 
de sorteerders of de losse voedselproducten voldoen aan de 
hoogste voedingsnormen. Met meer dan 400 geïnstalleerde 
sorteermachines en vestigingen in België, Nederland en de 
Verenigde Staten vormt Optimum Sorting een belangrijke 
wereldspeler. Om koploper op vlak van techniek en kwaliteit te 
zijn en te blijven, investeert het bedrijf continu in onderzoek en 
ontwikkeling. Zo biedt het bedrijf zijn klanten de best mogelijke 
oplossingen bij de meest uiteenlopende sorteeropdrachten. 

Bij de opstart van Optimum Sorting in Hasselt had het 
ingenieursbedrijf nood aan een IT-partner die zorgde voor een 
vlotte en veilige serverinfrastructuur en switching. Partner en CTO, 
Paul Berghmans, kende AXS GUARD al en koos daarom graag voor 
deze betrouwbare partij. Toen Optimum Sorting uitbreidde en ook 
een vestiging in Eindhoven (NL) opende was er ook voor deze site de 
nodige IT-ondersteuning nodig. Bovendien wilde Optimum Sorting 
een optimale communicatie mogelijk maken tussen deze twee sites, 
gekoppeld aan een feilloze netwerkbeveiliging.

WIE IS DE KLANT 

BEHOEFTE VAN DE KLANT 

•  Site-to-site VPN-verbinding tussen  
 België en Nederland

•  Permanente veilige verbinding  
 tussen bedrijfssites

•  Optimale kantoorbeveiliging

•  PAX 

Bij de ontwikkeling van 
geavanceerde technologie 
is beveiliging van 
bedrijfsgegevens cruciaal. 
Daarom kiezen wij voor 
een betrouwbare partner 
zodat wij op onze twee 
oren kunnen slapen.



MEER INFO? Kijk op www.axsguard.com of  
contacteer ons via sales@axsguard.com of +32 15 50 44 00.

AXS GUARD – ABLE NV
Dellingstraat 28b - 2800 Mechelen - België

Netcon, een IT-partner van AXS GUARD uit Leuven, nam de volledige 
ondersteuning van Optimum Sorting op zich. In Hasselt werd de 
nodige IT-infrastructuur voorzien en onderhouden. Van zodra 
er sprake was van de vestiging in Eindhoven werd de bestaande 
infrastructuur van dit gebouw overgenomen en gekoppeld aan 
die van Hasselt. Bovendien zorgde een permanente VPN-tunnel 
tussen de twee sites voor een site-to-site VPN-verbinding. Om deze 
verbinding permanent veilig te laten verlopen werden twee AXS 
GUARD’s geïnstalleerd – één aan elke kant van de tunnel. Dankzij 
deze installatie konden de domeinen veilig aan elkaar gekoppeld 
worden en kunnen medewerkers makkelijk inloggen op de server 
van de andere site om zo communicatie en gegevens uit te wisselen. 

Hetzelfde gebeurde met de site in Denver. Hier wordt gewerkt 
met de PAX. Het netwerk maakt via deze netwerktoepassing 
verbinding met de firewall in Hasselt zodat ook hier optimale 
kantoorbeveiliging gegarandeerd wordt.   

OPLOSSING

IN EEN NOTENDOP

Optimum Sorting ontwikkelt geavanceerde technologische 
oplossingen waardoor het met erg kritieke bedrijfsgegevens werkt. 
Een feilloze netwerkbeveiliging is dus een absolute must. Via de 
site-to-site VPN-verbinding kunnen de sites onderling makkelijk 
communiceren. De AXS GUARD’s zorgen ervoor dat de vestigingen 
gegevens kunnen uitwisselen op een uiterst veilige manier. De site 
in Denver maakt gebruik van beveiligingsoplossing, PAX, zodat ook 
zij zeker zijn van een beveiligde verbinding.

Netcon heeft het beheer van de IT-infrastructuur en de AXS GUARDs van 
Optimum Sorting volledig in handen. Met z’n 20 jaar ervaring kan het ICT-
bedrijf zich specialist noemen in ICT-oplossingen voor bedrijven, scholen 
en non-profitorganisaties. De focus ligt hierbij op cloudoplossingen, 
beveiliging, telefonie en hardware.

Nog later werd er ook een afdeling in Denver (USA) opgericht. Ook 
voor deze vestiging was netwerkbeveiliging en verbinding met de 
twee Europese sites uiteraard een must.   


