Fiber to
the Office
De aanleg van glasvezelnetwerken is aan een
onstuitbare opmars begonnen. Met name
in de bedrijfsomgeving zorgt de eindeloze
bandbreedte van glasvezel voor lagere kosten,
meer capaciteit en vereenvoudigd ICTbeheer.
Internet, email, dataverkeer, cloud diensten,
telefonie via VoIP, het kan allemaal via één
schaalbare en veilige glasvezelverbinding.
Sinds 2004 heeft BAM Infra Telecom als één
van de grootste netwerkspecialisten niet alleen
honderdduizenden huishoudens in Nederland

op glasvezel aangesloten, maar ook tienduizen
den bedrijven en instellingen. Onze ervaring
met grootschalige projecten stelt ons in staat
om opdrachtgevers een trefzekere totaaloplos
sing te bieden. Wij werken voortdurend aan
innovaties op diverse terreinen om te zorgen
voor:
• optimaal presterende glasvezelnetwerken
• duurzaamheid
• trefzekere  in één keer goed  opleveringen
• minimale hinder van ons werk voor de
omgeving

Met een transparante werkwijze, ruime
expertise en samenwerking in elke fase van het
project realiseren wij glasvezelnetwerken
voor de zakelijke omgeving. Daarbij staan
ononderbroken bedrijfsprocessen en optimale
Return On Investment voorop. Wij helpen u
graag aan de verbindende voorsprong.
BAM Infra Telecom
De verbindende voorsprong

Totaaloplossing
Met een solide projectaanpak biedt BAM Infra Telecom een totaaloplossing voor het leveren
van onderhoudsvriendelijke en storingsbestendige glasvezelnetwerken. Hoe eerder wij in elk
project betrokken worden, hoe efficiënter en economischer wij voor een geslaagde uitrol kunnen zorgen. Daarvoor hebben wij alle disciplines in huis en delen wij graag onze kennis.

Projectaanpak
•
•
•
•
•
•

Inventarisatie/haalbaarheidstudie
Functioneel ontwerp
Detailengineering
Procuratie
Planning materieel en mensen
Projectcommunicatie intern/extern

•
•
•
•
•
•
•

Graaf- en boorwerkzaamheden
Kabels leggen, aansluiting PoP’s
Blazen en montage
Testen/meten
Herstel openbare ruimte
Ingebruikname
Beheren en onderhouden

Advies

Omgevingsmanagement

Onze kennis en ervaring zetten wij graag in met helder
advies op basis van inventarisatie van wensen en eisen.
Door breder te kijken dan sec de technische invulling van het
Programma van Eisen en ook de belangen van alle stakeholders - providers, bedrijven en vastgoedbeheerders - te inventariseren, kunnen wij ontwerpen bieden die aan technische,
financiële en organisatorische verwachtingen voldoen.

BAM Infra Telecom heeft omgevingsmanagement hoog in het
vaandel staan. Wij gedragen ons als gast in de omgeving en ontzorgen onze opdrachtgevers met projectcommunicatie naar alle
partijen. Zo regelen wij vergunningen, informeren wij
bedrijven en stemmen af met instanties. Graaf- en boorwerkzaamheden verrichten wij in zo kort mogelijke tijd en na het
leggen en aansluiten van de glasvezelkabels zorgen onze
bouwteams dat alles schoon en netjes opgeleverd wordt.

Netwerkontwerp
Op basis van de advies- en inventarisatiefase maken wij een
ontwerp dat aan de functionele eisen beantwoordt en zo
efficiënt mogelijk gerealiseerd kan worden. Hierbij rekening
houdend met in bedrijf zijnde omgevingen. Gebaseerd op
een goedgekeurd ontwerp verzorgen wij vervolgens de
detailengineering van het netwerk.

Aanleg
De aanleg gebeurt op basis van een scherp bewaakte
projectplanning. Afhankelijk van de situatie gebruiken wij
verschillende leg- en blaastechnieken. Ook het installeren
van verdeelpunten (PoP ruimtes), variërend van straatkasten tot installaties van meer dan 100 m², wordt door ons
verzorgd. Wij bechikken over de kennis en hebben apparatuur om de nieuwe verbindingen door te meten. Na het
graaf- en boorwerk zorgen wij voor een duurzaam herstel
van de omgeving.

Beheer en onderhoud
Service, onderhoud en beheer zijn in verband met continue
bereikbaarheid en snelle inzetbaarheid ondergebracht in
een landelijk opererende dienst. Hiermee kunnen wij
beantwoorden aan de hoogste eisen op het gebied van onder
andere responstijden, reparaties en rapportage. Op het gebied
van beheer verzorgen wij netwerkregistratie, WION-meldingen
en netwerkmodificaties. Voor maatwerk in beheer en onderhoud
zijn verschillende Service Level Agreements mogelijk.

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