
Bij Takko Fashion komen mode en lifestyle op de eerste plaats. 
Maar zelfs een succesvolle 'smart discounter' kan niet zonder een 
moderne IT-infrastructuur. Daarom heeft Takko Fashion elk van de 
ruim 1.200 filialen in Duitsland voorzien van een FRITZ!Box die met 
behulp van professionele ACS-software centraal op afstand in de 
gaten kan worden gehouden.. 

Takko Fashion is één van de grootste modediscounters van Europa. 
Het bedrijf heeft alleen al in Duitsland meer dan 1.200 winkels. 
Toen die in het kader van de overstap op All-IP werden uitgerust met 
nieuwe hardware, waren de verantwoordelijken op zoek naar een 
betrouwbare, hoogwaardige router voor de internetverbinding en 
hebben het oog laten vallen op de FRITZ!Box 7590 van AVM, die nu in 
alle Duitse filialen wordt gebruikt.

Overzicht en onderhoud op afstand door middel van ACS

Elk filiaal gebruikt de breedbandverbinding voor overdracht van 
kassagegevens, muziek en foto's. Voor een soepele overdracht van 
deze gegevens moet er gerekend kunnen worden op de 
betrouwbaarheid van de internetrouter. En dat is de FRITZ!Box 7590. 
'De FRITZ!Box loopt absoluut stabiel en is compatibel met de 
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aansluitingen van Deutsche Telekom in de filialen', aldus Wolfgang Drost, 
partner en product manager bij Axiros GmbH die Takko Fashion 
ondersteunt met de nodige IT-expertise.

Een belangrijk exclusief verkoopargument van de FRITZ!Box voor 
professioneel gebruik is de naadloze functionaliteit en compatibiliteit met 
ACS-software. ACS betekent 'Auto Configuration Server' en maakt het 
beheer en management van vele duizenden tot enkele miljoenen 
eindapparaten mogelijk via één enkele Auto Configuration Server. 
Daarom kan elke ochtend en elke avond door middel van professionele 
ACS-software voor elk filiaal worden gecontroleerd of de FRITZ!Box 
probleemloos loopt. Hetzelfde geldt ook voor onderhoud op afstand van 
telefonie. Een van de vele sterke punten van de FRITZ!Box is dat deze het 
internationaal vastgelegde protocol TR-069 (Technical Report 069) 
ondersteunt, voor het automatische provisioneren en inbedrijfstellen van 
eindapparaten. Met behulp van deze interface kan elke FRITZ!Box snel en 
veilig op afstand worden benaderd.  

'Onze ACS-software gebruikt TR-069 om onderhoud op afstand in te 
schakelen, zodat we alle FRITZ!Boxen via centrale aansturing snel en 
veilig kunnen configureren en onderhouden', legt Wolfgang Drost uit. 
Een bijzondere feature van de FRITZ!Box blijkt daarbij bijzonder nuttig. 
'Met slechts een klik kunnen we desgewenst een poort openen om 
bepaalde diensten te gebruiken of om via port forwarding toegang te 
verkrijgen tot interne netwerkapparaten die achter de firewall van de 
FRITZ!Box zitten, zoals bijvoorbeeld printers of kassasystemen. Dat 
maakt ons werk een stuk gemakkelijker', benadrukt de expert. En zo kan 
ook een nieuwe firmware - het FRITZ!OS dat altijd nieuwe verbeteringen 
met zich meebrengt en de beveiliging nóg verder verhoogt - op de 
FRITZ!Box worden geïnstalleerd.

ACS-oplossingen bieden veel voordelen en zijn tegenwoordig voor 
iedereen betaalbaar. In Europa vertrouwen steeds meer bedrijven op 
ACS-software. De redenen liggen voor de hand. Want júíst bij inzet van 
veel eindapparaten kan met de juiste oplossing veel tijd worden 
bespaard door configuratie op afstand. Daarnaast wordt transparantie 
bereikt omdat alles wordt geprotocolleerd en dus te traceren is. 
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Conclusie
De FRITZ!Box is geschikt door de miljoenvoudig beproefde betrouwbaarheid én helpt op meerdere 
manieren tijd en kosten te besparen. De eenvoudige en gratis toegang op afstand tot elk filiaal via TR-069 
is voor de IT-afdeling van groot voordeel en zorgt ervoor dat in de meeste gevallen kostbare inzet ter 
plaatse niet nodig is.

AVM GmbH · Alt-Moabit 95 · 10559 Berlin, Duitsland · Telefoon +49 30 39976-0 · info@avm.de
avm.de

Door monitoring kunnen soms zelfs fouten worden gevonden vóórdat zich een probleem voordoet. 
De oplossingen kunnen ook worden gebruikt voor alarmen en push-berichten.

Veel bedrijven hadden veel eerder gebruik willen maken van ACS-oplossingen. Tot nu toe was het juiste 
aanbod echter vooral toegespitst op concerns en het grootbedrijf, die duizenden eindapparaten in gebruik 
hebben. Sinds kort biedt o.a. Axiros ACS-oplossingen die ook zijn op te brengen voor kleinere bedrijven. 
'Al vanaf 50 stuks is het tegenwoordig zinvol om professionele ACS-software in te zetten', vertelt Wolfgang 
Drost. De kosten zijn ongeveer twee Euro per maand per apparaat. 'Hoe meer eindapparaten worden 
beheerd via ACS, hoe goedkoper de oplossing wordt', weet Drost.


