
Glashelder advies over breedband
De vraag naar bandbreedte neemt de komende jaren met 30% tot 40% per jaar toe. Breedband is ‘hot’, iedereen wil altijd en 
overal optimaal bereikbaar zijn en op een veilige manier data verzenden en ontvangen. Dit speelt niet alleen in gemeentes, 
maar geldt ook voor buitengebieden en industrieterreinen en de organiserende coöperaties en initiatiefgroepen.

 

Breedbanddiensten worden door steeds meer consumenten en bedrijven voor meer en meer toepassingen gebruikt:  
denk aan interactieve TV-diensten, internet en Social Media, maar ook als het gaat om toezicht en beveiliging, domotica, 
educatie en sociale zorg biedt breedband eindeloze mogelijkheden.

 

Of het nu gaat om de oriënterende fase, de daadwerkelijke aanleg of het beheer en onderhoud: een breedbandnetwerk 
heeft de nodige voeten in de aarde. Wij begrijpen dat u grip wilt houden op wat er gebeurt als het om uw breedbandnet-
werk gaat. Daarom biedt Koning & Hartman met Breedband Compleet ondersteuning op alle vlakken van het proces 
rondom de aanleg en exploitatie van een breedbandnetwerk.

• Quickscan die huidige en 
gewenste situatie globaal 
in kaart brengt

• Overzicht van aandachts - 
punten in traject 
netwerkaanleg, zowel 
technisch als financieel

Quickscan

•  Grondige analyse huidige 
situatie

•  Definiëring rol initiatief - 
nemer

• Inventarisatie subsidies

•  Communicatie: begeleiden 
van informatie-avonden en 
media-aandacht

Situatie-Analyse Business Case

• Volledig exploitatiemodel 
laag 1 en 2

• Overzicht mogelijke 
subsidies en financiering

• Communicatie richting 
potentiële afnemers ten 
aanzien van voor - 
inschrijving: brochures, 
informatiebijeenkomsten, 
website, etc.

Aanbesteding

• Ontwikkeling Programma 
van Eisen

• Opstellen materiaal-
specificaties

• Beoordeling offertes en 
juridische ondersteuning

• Beoordeling engineering 
bouwer of high-level design

• Toezicht op kwaliteit van 
uitvoering op basis van 
Plan van Eisen

• Controle op bestek

• Toetsingen verwerken in 
oplevermanagement 
rapportages

Roll-out Management

• Controleren en testen 
netwerkswitches vanuit het 
Koning & Hartman Network 
Operating Center (NOC)

• Aansluitingen actief  
testen vanuit NOC  
Koning & Hartman

• Vastleggen, muteren, 
raadplegen en analyseren 
informatie van het 
breedbandnetwerk in 
managementsysteem

Oplevermanagement

• Passief beheer: preventief 
onderhoud PoP’s, 
verhelpen storingen, 
netwerkadministratie, 
nieuwbouw en na-aanleg

• Actief beheer: patchingen, 
activaties, NAL-proces 
tijdens bouw, beheer van  
2e laag, management en 
toegangsverlening PoP’s

• Claimmanagement

Beheer & Onderhoud

Hoe werkt het?

Benieuwd naar de verschillende financierings- en subsidiemogelijkheden? Hulp nodig bij de aanbesteding van uw netwerk?  
Op zoek naar een ervaren partij voor actief en passief beheer van uw netwerkinfrastructuur? Met Breedband Compleet 
bepaalt u zelf op welk gebied u gebruik wilt maken van onze expertise als het gaat om breedbandnetwerken. Wij kunnen 
één, meerdere of alle onderstaande diensten met betrekking tot uw netwerk verzorgen.

Ongevoelig voor storingen

Waarom breedband?

Razendsnel

OersterkOneindige capaciteit


