Databekabeling
Om te zorgen dat uw ICTdiensten feilloos kun
nen functioneren op het datanetwerk levert
BAM Infra Telecom toekomstvaste infra
structuren op basis van glasvezel, koper en
draadloze verbindingen. Als leverancier van glas
vezel, coax en kopernetwerken komen wij al tot
aan de voordeur. Met databekabeling gaan wij
verder, tussen gebouwen en binnen gebouwen,
tot in de computerruimte en bij elke werkplek.

en switches. In samenwerking met de opdracht
gever inventariseren wij eerst alle eisen waaraan
het netwerk moet voldoen. Op basis hiervan
maken wij een ontwerp, inclusief risicoanalyse,
en geven wij advies over de voor en nadelen
van verschillende concepten. Vervolgens zorgen
wij voor de complete aanleg. Van graven, boren,
lassen en aansluiten tot doormeten, montage
en afwerking.

Voldoende capaciteit voor data, telefonie en
video vergt een goed ontwerp en de juiste
actieve componenten zoals modems, routers

BAM Infra Telecom levert en installeert
databekabeling voor zowel nieuwbouw
projecten als binnen bestaande omgevingen

van kantoren, publieke ruimtes en productie
omgevingen. De afgelopen jaren verzorgden
wij onder meer de complete databekabeling
voor kantoren, raffinaderijen, ziekenhuizen,
studentenhuisvesting en banken. Maar ook de
uitbreiding van netwerken of de verhuizing van
werkplekken behoren tot onze
dagelijkse activiteiten.
BAM Infra Telecom
De verbindende voorsprong

Innovatieve technologie
Om te waarborgen dat uw infrastructuur geschikt is voor de eisen van
vandaag en morgen, werken wij
intensief samen met leveranciers,
business partners en normalisatie
instituten. Wij beschikken, naast goed
gemotiveerde en vaktechnische
medewerkers, over specifieke apparatuur voor het lassen en/of aanbrengen
van connectoren en voor het meten
van verbindingen. Vanzelfsprekend
voldoen onze installaties aan de strenge eisen van het ICT-keur. Naast het
aanleggen van databekabeling voor
LAN/WAN, houden wij ons ook bezig
met het inrichten van datacenters en
Point of Presence (PoP) locaties.

Gedegen projectaanpak
Met een gedegen projectaanpak is

die in bedrijf zijn, voor ononderbroken beschikbaarheid en minimale overlast. Geluid producerende
of proces verstorende werkzaamheden worden in
zo kort mogelijke tijd verricht en onze monteurs
zorgen dat alles onberispelijk wordt opgeleverd,
van distributiepunt (19” kast), kabelgoot tot wandcontactdoos.

BAM Infra Telecom een vertrouwde
partner voor het leveren van ICTnetwerkinfrastructuren. Hoe eerder
wij in een project betrokken worden,
hoe beter wij voor een economische
en bedrijfszekere totaaloplossing kunnen zorgen. Binnen multidisciplinaire
projecten werken wij nauw samen
met alle projectpartners.

Stapsgewijs proces
Gebaseerd op een inventarisatie van
wensen, eisen en randvoorwaarden
leveren wij een ontwerp, inclusief
adviezen, kostenraming en planning.
Na goedkeuring en eventuele
aanpassing zorgen onze projectleiders voor scherp projectbeheer
en communicatie naar alle partijen.
Daarbij zorgen wij, bij omgevingen

voorzieningen. Met korte responstijden, online
tools en compleet uitgeruste servicewagens zorgen
wij voor zeer snel herstel.

Volledig gecertificeerd
BAM Infra Telecom werkt conform strenge normen
en keuringseisen. Wij beschikken over alle relevante
certificaten en erkenningen.

Onderhoud en beheer
Wij bieden verschillende contracten voor beheer,
preventief en correctief onderhoud. Onze landelijke
storingsdienst staat 24/7 paraat voor optimale
werking van datanetwerken en bijbehorende

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met BAM Infra Telecom, telefoon (0172) 63 21 21
of info.telecom@bam.nl.
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