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Kropman realiseert netwerk
Gemeente Waterleiding Amsterdam

Vernieuwen en verbreden! Twee begrippen
die uitstekend passen bij de ontwikkeling

Kropman BV maakt een stormachtige ont-

ties van de betreffende ruimten. Een wens

van Forehand op dit moment. Zoals u ziet,

wikkeling door. Daar waar de markt zich in

die, mede door het advies van Techniplan

is de uitvoering van de Forehand Update in

de afgelopen periode in rustig vaarwater

Adviseurs en de installatie door Kropman

een nieuw jasje gestoken, die aansluit bij de

leek te bevinden, realiseert Kropman het

BV, op uitstekende wijze is ingevuld.

nieuwe huisstijl van ons bedrijf. Een stijl die u

ene na het andere omvangrijke (data-)pro-

in de komende jaren in tal van uitingen zult te-

ject. Een uitstekend voorbeeld is de tot-

rugvinden. Naast deze vernieuwing hebben we

standkoming van het project nieuwbouw

binnen Forehand gekeken naar het verbreden

hoofdkantoor Gemeente Waterleiding te

van een aantal zaken.

Amsterdam, met een totaal bruto vloerop-

In het kantoorgedeelte van het pand is een

pervlak van circa 10.800 m2.

zeer flexibele en innovatieve installatie van
hoge kwaliteit aangebracht, waarbij de indeling van de kantoren vrij indeelbaar en in-

Gezien de sterke groei van het aantal relaties

dividueel regelbaar is. Voor de data-instal-

is de binnendienst inmiddels met twee per-

latie is gebruik gemaakt van aansluitpunten

sonen uitgebreid, wat zal leiden tot een nog

in multizuilen, zodat werkplekken snel

betere serviceverlening aan installateurs en

aangepast kunnen worden.

adviseurs. Tevens is ons productenpakket de

Toepassing

van Ericsson Ribbonet multiduct biedt de

afgelopen periode uitgebreid met drie gloed-

mogelijkheid de backbone-structuur in de

nieuwe productlijnen. Voor onze netwerkin-

toekomst snel uit te breiden met meerdere

frastructuren is de productlijn van Reichle &

vezels c.q. een ander type vezel te gebrui-

De-Massari aan het assortiment toegevoegd.

ken zonder de plafonds te openen.

Op het gebied van Blown Fiber toepassingen
zijn contracten afgesloten met Ericsson voor
de distributie van het Ericsson Ribbonet. Het
systeem voorziet in de groeiende vraag naar

Binnentuin Gemeente Waterleiding Amsterdam

Naast de installaties voor licht en kracht,
flexibele oplossingen voor backbone en fiber-

brandmeld, inbraak/beveiliging, toegangs-

to-the-desk oplossingen op basis van zoge-

controle, noodstroom, CCTV en intercom

naamde lege buis voorzieningen. Daarnaast is

heeft Kropman het pand ingericht met

de productlijn van Zpas voor 19” patchkasten

een uitgebreid Siemon Categorie 6 UTP-

in het portfolio opgenomen. Naast traditionele

netwerk (1.400 asp, 54 km kabel) voorzien

maten voor patchkasten zijn hiermee nu ook

van een Ericsson Ribbonet backbone

1000 en 1200 mm diepe uitvoeringen snel

structuur.

Achterzijde Gemeente Waterleiding Amsterdam

Verderop in de uitgave worden de nieuwe

Bij het ontwerp stonden de termen flexibili-

Een ander voorbeeld van het succes

productlijnen aan u voorgesteld. Wij wensen

teit, eenvoud en betrouwbaarheid centraal.

van Kropman is het nieuwe kantoor van

u goede zaken!

De eigenaar van het gebouw wenste een

Kropman in Utrecht. Ook dit pand is voor-

en tegen een gunstig prijsniveau leverbaar.

installatie die bij toekomstige verbouwingen

zien van een ultramodern Siemon System

Remco Dupuis

en herindelingen zonder noemenswaardige

6 netwerk.

Commercieel Directeur

aanpassingen aan kan sluiten bij de func-

Lees verder op pagina 4

Forehand distributeur Reichle & De-Massari
Op 28 augustus 2003 vond de onderte-

•

Het toewijzen van bijvoorbeeld een data

kening plaats van het contract waarmee

of telefonie toepassing aan een outlet

Forehand officieel is aangesteld als dis-

waarbij het, door bijbehorende patchka-

tributeur voor het Reichle & De-Massari

bel tules toe te passen, onmogelijk is om

(R&M) Freenet netwerkbekabelingsconcept

een Ethernet toepassing op een ‘telefo-

in Nederland. Voor deze speciale gelegen-

nie-poort’ te patchen.

heid waren Werner Signer (International

•

Het leveren van een complete Splash

Sales Director) en Adrian Isele (Export

Line wandcontactdoos, die beschermt

Manager Private Networks) naar Nederland

tot IP54 niveau. Zeer geschikt voor indu-

gekomen. Tevens waren de heren Johan

striële toepassingen.

Janssen (Representation Office Manager
Benelux) en Michel Breuker (Area Sales

hand de volgende belangrijke stap naar het

Manager Netherlands) aanwezig.

verder uitbreiden van het marktaandeel in

R&M, met het hoofdkantoor in Wet-

de Nederlandse markt. Speciale aandacht

zikon (Zwitserland), produceerde in

verdienen de oplossingen van R&M als

het verleden de producten voor het

onderdeel van het Security System. Als

IBM ACS netwerkconcept. Sinds

enige fabrikant ter wereld biedt R&M instal-

enige jaren wordt dit concept onder

lateurs, adviseurs en opdrachtgevers een

eigen naam, R&M Freenet, met veel

netwerkoplossing waarbij netwerkaanslui-

succes in de Nederlandse markt

tingen (op patchpanelen én wandcontact-

toegepast. Het portfolio voorziet in

dozen) op diverse manieren te beveiligen

een uitgebreide range Categorie 5e

zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

en Categorie 6 oplossingen (beide

Voor Forehand betekent de samenwerking

•

een verdere verbreding van het aanbod
voor gecertificeerde bekabelingsconcepten. R&M maakt met de keuze voor Fore-

•

Het afsluiten van connectors tegen stof

UTP en STP). Tevens biedt R&M,

en/of water.

dat dit jaar 40 jaar bestaat, een vol-

Het vergrendelen van patchkabels in con-

ledige lijn glasvezelcomponenten.

nectors.

Beursnieuws

22 april) in de RAI in Amsterdam in volle
gang. Daar presenteren wij ons op het zo-

Forehand kan terugkijken op een zeer ge-

genaamde Communicatie Infrastructuur-

slaagde presentatie op de beurs Elektro-

plein. Het plein maakt onderdeel uit van

techniek 2003 in de Jaarbeurs in Utrecht.

de promotie van het ICT-keurmerk (UNE-

Daar presenteerden wij ons complete

TO) voor installateurs, waar uiteraard ook

assortiment, in een standontwerp dat

de schitterende ICT-keur-opleidingstrailer

op creatieve wijze invullling gaf aan de

getoond wordt.

nieuwe huisstijl.

Wij nodigen u dan ook van harte uit op
onze stand (10.109). Meer informatie over
Speciale aandacht ging uit naar de ‘nieu-

de beurs vindt u op www.tine.nl.

we’ productlijnen van Ericsson Ribbonet

Indien u prijs stelt op gratis toegangskaar-

(Blown fiber), Zpas (19” patchkasten) en

ten, kunt u contact opnemen met Chantal

Reichle & De-Massari Freenet (gecerti-

Verheezen, telefoon 010-240 41 21.

ficeerd netwerkconcept), maar ook de

Tot ziens!

andere productlijnen, Siemon, Eldon en
Paragon/Optelecom, stondon volop in de
belangstelling.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
The ICT & Networking Event 2004 (20 t/m

®

Blown Fiber? Ericsson Ribbonet !
Forehand heeft met de introductie van het Ribbonet® systeem van Ericsson een
volwaardige productlijn toegevoegd aan het bestaande assortiment glasvezeloplossingen. Met het Ribbonet® systeem is het mogelijk op eenvoudige wijze,
namelijk op basis van tubes, glasvezelverbindingen aan te brengen én te onderhouden. Blown fiber wordt toegepast in backbonestructuren, fiber-to-the-desk
oplossingen of fiber-to-the-home omgevingen.

Nieuw:
Zpas patchkasten

De voordelen van het Ribbonet ® systeem:
•

Het in een latere fase kunnen aanbrengen van de vezels: Toekomstvastheid!

•

Blazen van Pre-connectorised fiber: Geen afmontage op de werkplek!

•

Eenvoudige vervanging/uitbreiding netwerk: Nu OM2, straks OM3?

•

Lassen tot 8-vezels tegelijkertijd mogelijk: Tijdwinst!

•

Garantiemogelijkheden tot 20 jaar: Zekerheid!

Waaruit bestaat een blown fiber netwerkinfrastructuur?

Medio 2003 is Forehand gestart met
een tweede productlijn op het gebied van patchkasten: Zpas.

•

De tube: afhankelijk van de hoeveelheid te blazen vezels zijn zowel losse

Dat begon in eerste instantie met

tubes als gebundelde tubes beschikbaar. De uitvoering is halogeenvrij

de leverantie van staande patch-

en de binnenzijde van de tube is zodanig geconstrueerd dat lange leng-

kasten. Gezien het succes van deze

tes glasvezel kunnen worden geblazen. Er zijn oplossingen voor indoor

uitvoering is inmiddels besloten ook

en outdoor.

de

•

De vezel: ‘ribboned’ uitgevoerd voor optimaal blazen.

uitvoeringen

•

De connectors en glaszelboxen: geschikt voor o.a. SC, ST en MT-RJ,

op te nemen. De kasten van Zpas

high density panelen voor optimale benutting van beschikbare verdeel-

onderscheiden zich door een uit-

ruimtes.

stekende kwaliteit tegen een zeer

De blaasapparatuur: lichtgewicht, door één persoon te bedienen.

scherp prijspeil! Ook

•

verschillende
in

wandpatchkast
het

assortiment

‘afwijkende’

maatvoeringen als 1000 en 1200
Wilt u meer weten over Ericsson Ribbonet®, neem dan contact op met één

mm diepe uitvoeringen kunnen snel

van onze medewerkers.

en tegen een zeer aantrekkelijke
prijs worden geleverd.

De mens achter...

In deze rubriek stellen wij steeds

vervolg van pagina 1

een van onze medewerkers aan u
voor. In deze aflevering:
Account Manager

Het gebouw, dat door zijn bouwkundig

Chantal Heijligers.

en installatietechnisch ontwerp uniek te
noemen is, heeft de aandacht getrokken van de landelijke vakpers.

was. In deze functie maakte zij kennis met
alle mogelijke vormen van netwerken, wat
in haar huidige baan uitstekend van pas
komt. “In mijn tijd bij Fluke onderhield ik
ook de relaties met de verschillende distributeurs, waaronder Forehand. Tijdens mijn
bezoeken aan Forehand was mij de professionaliteit en de informele werksfeer al

Chantal Heijligers

opgevallen. Dus toen ik de kans kreeg om
bij Forehand aan de slag te gaan, hoefde
ik niet lang na te denken. Het is een bedrijf

Nieuwbouw Kropman Utrecht

dat perfect bij mij past,” aldus Chantal.
Op 1 april 2003 bij Forehand begonnen

“In mijn vrije tijd probeer ik regelmatig

Op 14 april wordt het pand door wet-

en nu al niet meer weg te denken. Chantal

wat aan sport te doen, zoals steppen of

houder mr. J.H.C. van Zanen van de

Heijligers heeft haar weg uitstekend kun-

aerobics. Sinds kort ben ik begonnen met

gemeente Utrecht officieel geopend.

nen vinden. Als Account Manager voor de

volgen van golflessen om zo mijn GVB te

Hiermee kan Kropman haar activiteiten

zuidelijke provincies en een aantal relaties

halen. Als binnenkort het mooie weer er

op het gebied van werktuigbouw, elek-

elders in het land is zij inmiddels graag ge-

aan komt, hoop ik zover te zijn dat ik de

trotechniek en ICT in de regio Utrecht

zien bij zowel installateurs als adviseurs.

verschillende golfbanen kan uitproberen.

verder uitbouwen. Meer details over

Kennis met betrekking tot netwerken had

Soms in het weekend, maar toch zeker ook

het ontwerp en de realisatie vindt u op

Chantal bij indiensttreding al in haar ba-

met relaties van Forehand. Een beetje ont-

www.kropman.nl

gage. Haar vorige werkgever was namelijk

spanning op zijn tijd kan namelijk helemaal

Fluke, waar zij Account Manager Nederland

geen kwaad. Toch?”

Pruvato trots op project Kruidvat Renswoude
Maart 2002 startte de bouw van
het prestigieuze hoofdkantoor voor
A.S. Watson BV, waar de ketens van
Kruidvat, ICI Paris XL, Trekpleister en
Rossmann (Central Europe) onderdeel
van uitmaken. Het gebouw is geheel
in ‘Old English Style’ uitgevoerd.
Pruvato verzorgde de technische instal-

gebruik gemaakt van het Optelecom Eu-

Pruvato verzorgde ook de E-installatie,

laties voor dit 12.000 m2 omvattende

rope TVT5000 systeem, waarmee de CAI

EIB-installatie, toegangscontrole systeem-

project, waaronder de Siemon netwerkbe-

signalen via de Categorie 5e bekabeling

en inbraakmeldinstallatie en leverde het

kabeling. In totaal installeerde en certifi-

getransporteerd worden naar iedere ge-

project in juni 2003 op.

ceerde Pruvato ruim 1.400 aansluitpunten

wenste RJ-45 werkplek. Adviseur voor in-

Wij feliciteren Pruvato van harte met de

Categorie 5e. Voor de distributie van de

stallaties was Adviesbureau G. Wickerhoff

realisatie van dit project.

CAI signalen over hetzelfde netwerk is

te Krimpen aan den IJssel.
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