DE MENS ACHTER...

Sören Steehouwer
Sören Steehouwer is het levende bewijs van de mogelijkheden die binnen Forehand
bestaan om door te groeien binnen de eigen organisatie. Sören startte in 2008 als
commercieel medewerker binnendienst voor regio Zuid. Na een intensieve inwerkperiode
van een half jaar begon de “motor” van Sören goed te draaien en ontwikkelde hij zich tot
een zeer betrouwbare en hoog gewaardeerde binnendienst medewerker. Nog geen jaar
later kwam, mede door de groei van Forehand en de herindeling van de diverse regio’s,
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R&M Isolator: veiligheid staat
voorop in klasse 3 ruimtes
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de functie van de Account Manager Regio Zuid beschikbaar.
 Sören Steehouwer.

In samenspraak met de directie werden

gekregen, zo vervolgt Sören. Ik informeer

van hun thuiswedstrijden. In het weekend

diverse gesprekken gevoerd. Hierbij bleek

nu de klanten tijdens een bezoek

breng ik de nodige tijd door met een

al snel dat het ambitieniveau van Sören én

waarmee ik tijdens mijn tijd in de

vaste groep van vrienden, waarbij

de verwachtingen vanuit de directie

binnendienst alleen telefonisch contact

bioscoopbezoek, gamen of samen met

parallel liepen. “Als we binnen Forehand

had. De overstap naar de buitendienst

“onze vrouwen” uit eten gaan tot de vaste

mensen hebben die de kwaliteiten hebben

verliep voorspoedig aangezien ik vrijwel

bestanddelen behoort. Sinds kort beschik

om door te groeien én er doet zich een

al mijn relaties (en hun manier van

ik ook over mijn GVB en ben ik behoorlijk

dergelijke situatie voor , dan moet je die

werken) al goed kende. Andersom was

in de ban geraakt van de golfsport. Met

kans direct benutten”, aldus directeur

het voor de klanten ook prettig om mij nu

de bedrijfskaarten van Forehand op de

Remco Dupuis. Zodoende verschoof Sören

“in levende lijve” te leren kennen.

golfbaan van Rhoon sta ik nu ook met

naar de positie van Account Manager
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enige regelmaat samen met relaties op

Van 3 tot en met 7 oktober

Regio Zuid en werd zijn plaats op de

In mijn vrije tijd beleef ik veel plezier aan

de baan. Een leuke manier om elkaar

a.s. vindt in de Jaarbeurs

binnendienst ingenomen door Mathieu

mijn zoon Kai die nu bijna 9 maanden

nog beter te leren kennen!! ‹‹

Utrecht de tweejaarlijkse

van Eijk. “Ik ben nog steeds elke dag blij

oud is. Ook volg ik Feyenoord op de voet

met de kans die ik toen van Forehand heb

en bezoek ik een aantal keer per jaar één

beurs Elektrotechniek plaats.
In de voorbereiding hierop bedachten we ons
dat de periode tussen de editie 2009 en die van

Nieuw: BladeShelter en TecnoShelter, innovatieve
19” behuizingen speciaal voor datacenters!

dit jaar werkelijk omgevlogen is. In 2 jaar tijd
is Categorie 6A een vaste factor in onze markt
geworden en is de ontwikkeling ”alles over IP”
niet meer te stuiten. Tevens is de beweging naar
meer en grotere datacenters onomkeerbaar en
neemt de vraag naar “groene” producten sterk
toe. In alle gevallen is gebleken dat Forehand
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Maasstad Ziekenhuis blij
met modern R&M netwerk
Na drie jaar bouwen is het Maasstad

binnen het team technisch beheer van

ziekenhuizen in Nederland en de locatie

technische infrastructuur is het vanwege

Ziekenhuis één van de modernste

waar het St. Claraziekenhuis en Zuiderziekenhuis hun gezamenlijke toekomst
verder gaan invullen. Het nieuwe

Maasstad Ziekenhuis is uitgerust met
een moderne infrastructuur voor het

toenemend aantal communicatie- en
informatietoepassingen. “Het bestek

voor de bouw van dit ziekenhuis is al
vijf jaar geleden geschreven”, vertelt
Danjan Mudde, technisch specialist

de ICT-afdeling. “Voor met name de

de lange voorbereiding- en bouwperiode
van groot belang om op de toekomst

voorbereide oplossingen te kiezen. Via

de bouwadviseur van Royal Haskoning en
distributeur Forehand Netwerken zijn wij
voor het communicatienetwerk uitge-

komen op een Categorie 6A gecertiﬁceerd R&M netwerk”.

Lees verder op pagina 2

goed in staat is geweest deze trends in de
Belasting tot maar liefst 1500 kg,
eenvoudige verplaatsbaarheid door

Colofon

markt nauwlettend te volgen en met bestaande
óf nieuwe productlijnen snel in te spelen op
veranderende behoeftes in de markt.

toepassing van zwenkwielen én tot 270
graden openslaande deuren zijn slechts

Update is een uitgave van:

enkele van de vele voordelen van deze

Forehand Netwerken B.V.

Daarom zullen onze nieuwe productlijnen Blade-

zeer doordachte productlijnen. De cold

Driemanssteeweg 174

shelter en TecnoShelter (serverkasten, koude/

corridors, bijpassende in-row koeling
of zogenaamde “cubicals” zijn
zeer prijsgunstig, eenvoudig toepasbaar
en vormen samen met datacenter
producten van o.a. Siemon, R&M en

3084 CB Rotterdam
T. 010 - 240 41 21
F. 010 - 240 41 20
E. info@forehand.nl
I. www.forehand.nl

warme straten, in-row koeling) zeer opvallend
worden gepresenteerd op Elektrotechniek 2011.
Dat geldt ook voor de wijze waarop fabricaten
van Forehand van het predicaat “groen” kunnen
worden voorzien en of zij voldoen aan de zeer

Ericsson een totaaloplossing voor elk(e)

Teksten: Remco Dupuis

belangrijke ISO 14001 standaard. O.a. Siemon

BladeShelter en TecnoShelter zijn de

MER/datacenter. Forehand is in staat om

Ontwerp en opmaak:

zet hierbij de trend , waarbij opdrachtgevers bij

nieuwste aanwinsten in het portfolio

samen met u te komen tot het beste

NoSuchCompany, Rotterdam

een vrijwel gelijk prijsniveau inmiddels in zeer

van Forehand en bieden een uitgebreid

ontwerp waardoor u als Forehand-relatie

gamma op het gebied van 19” behui-

optimaal kunt acteren in de steeds groter

zingen specifiek voor datacenters/MER’s.

wordende markt voor datacenters. ‹‹

Oplage: 2.000 exemplaren
Drukwerk: Quadraat, Oud Beijerland

veel gevallen kiezen voor het meest duurzame
merk. Kom dus langs op de beurs. U vindt ons
in Hal 9, stand D027!
Wij wensen u prettige zaken.
 Maasstad Ziekenhuis.

Remco Dupuis
4

|

Forehand Update zomer 2011

Commercieel Directeur

Forehand Update zomer 2011

|

1

Vervolg Maasstad Ziekenhuis
van pagina 1

Pre-patchen vergroot flexibiliteit
De netwerkverbindingen van het
Maasstad Ziekenhuis komen via een 13-tal
SER’s (Satellite Equipment Room) uit in
twee computerruimtes. Daar worden alle
kabels volgens een pre-patch concept
aangesloten. “Wij noemen onze redundant
uitgevoerde computerruimtes geen MER

R&M
Isolator:
veiligheid
staat voorop in
klasse 3 ruimtes

Ongecompliceerd te installeren

(Main Equipment Room), omdat die

en te beheren

centrale knooppuntfunctie buiten het

Reichle & De-Massari heeft een galvanische

Het communicatienetwerk in het Maas-

gebouw door de Rotterdam Internet

scheiding (isolator) ontwikkeld welke zich

stad Ziekenhuis bestaat uit ruim 10.000

eXchange wordt ingevuld”, licht Mudde

eenvoudig in de horizontale verbinding van

aansluitingen, bijna 600 kilometer U/FTP

toe. Het Maasstad Ziekenhuis heeft met

het netwerk laat opnemen. Geplaatst aan de

koperbekabeling, circa 27 kilometer

name voor pre-patchen gekozen omdat

binnenzijde van de wandcontactdoos kan

glasvezelverbindingen, 30 stuks 47HE

daarmee het risico op netwerkloops door

men iedere data-aansluiting in de Klasse 3

en 93 stuks 6HE patchkasten van ZPAS.

het verkeerd aansluiten van patchkabels

omgeving standaard voorzien van een

Dit geheel is aangelegd en Categorie 6A

vrijwel uit te sluiten is. Verder zorgt dit

geïntegreerde veiligheidsvoorziening.

gecertificeerd opgeleverd door Van den

ervoor dat alle racks er na jaren nog

Het plaatsen van een separate SER kast is

Berg Infrastructuren, een Qualified-Partner

steeds netjes en overzichtelijk uitzien.

hiermee niet noodzakelijk hetgeen leidt tot

van R&M, in opdracht van de hoofdinstal-

“Pre-patching vergroot de flexibiliteit en

een aanzienlijke besparing op de aanleg

lateur ULC Groep. “Zo’n twee jaar geleden

kwaliteit van onze netwerkinfrastructuur

van de netwerkinfrastructuur én op het

heeft Forehand ons een introductie-

en vereenvoudigt het dagelijks beheer

onderhoud van de toegepaste netwerk

training gegeven over diverse bekabeling-

aanzienlijk”, vervolgt Mudde. “Wij kijken terug

switches. De SafeLine Network Isolator van

oplossingen en -concepten, de standaard-

op een uitstekend verlopen project en zijn

R&M ondersteunt Gigabit Ethernet (1000

ontwikkelingen en praktische installatie-

zeer blij met het verkregen eindresultaat”. ‹‹

BASE-T) en is daarmee toepasbaar in de

en beheerzaken”, vervolgt Mudde. “Op

moderne medische omgeving zonder

basis van de daar geactualiseerde kennis

verlies van datasnelheid van uw applicatie.

en een uitgebreide marktverkenning

Wilt u meer weten over de SafeLine Network

hebben wij gekozen voor een Categorie

Isolator van R&M? Bel Forehand. ‹‹

Cabletime MediaStar Pro succesvol geïnstalleerd
in Stadhuis Rotterdam
Het prachtige Stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel werd gebouwd tussen 1914 en 1920 en is recentelijk volledig
gerenoveerd. Tijdens deze renovatie is dit monumentale pand voorzien van een Siemon Categorie 6 UTP netwerk,
verdeeld over maar liefst 8 patchlocaties. Ter vervanging van de separate coax-aansluitingen heeft de gemeente besloten
om Endenburg Elektrotechniek B.V. opdracht te verstrekken tot installatie van een flexibel TV-distributiesysteem zonder
de noodzaak tot bouwkundige installatie werkzaamheden!! Besloten is tot toepassing van Cabletime MediaStar Pro.

 Stadhuis Rotterdam.

Cabletime MediaStar Pro distribueert het

worden ingezet voor het weergeven van

optimaal en wordt deze niet beïnvloed

6A netwerk van R&M. Natuurlijk zijn er

TV-signaal op basis van een composiet

evenementen of raadsvergaderingen.

door bijvoorbeeld kabellengtes of

meer Categorie 6A oplossingen, maar de

video signaal. Deze techniek houdt in

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij de

elektrische verstoringen, zoals voorheen

Zwitserse kwaliteit van R&M komt

dat er geen gebruik wordt gemaakt

Pro, welke zich eenvoudig laat beheren

bij coax het geval was. Deze techniek

van het IP-netwerk waardoor er geen

via een management interface.

afkomstig uit de PacketFront productlijn

zichtbaar tot uitdrukking in de ruime
marge die zij hebben ten opzichte van de

Eldon wordt Schäfer: specialist in 19”

waarborgt ook toekomstige uitbreidingen.

netwerkbelasting optreedt. Met de keuze
voor de Pro heeft het Stadhuis Rotterdam

Techniek:

Per SER-locatie is het chassis geplaatst en

Per 1 juni 2011 is de IT-divisie

nu Sales Manager Benelux voor

de mogelijkheid om op iedere werkplek

Vanuit het centraal aangebrachte

ingeregeld, waarna de beeldschermen in

Positieve reacties op R&M

(data/19”-patchkasten) van Eldon

Schäfer. De overgang is in goede

de gebruiker te voorzien van een gewenst

Signaal Overname Punt (SOP) heeft

verschillende kantoren zijn aangesloten.

Verder zijn er nog een aantal praktische

opgegaan in het bedrijf Schäfer.

harmonie verlopen en biedt voor

TV-signaal. Men hoeft geen rekening

specialist Datamontage het interne

Na deze roll-out is de spreekwoordelijke

voordelen die onze keuze voor R&M mede

Schäfer, plaatsbiedend aan ruim

trouwe afnemers van Eldon de

meer te houden met de aanwezigheid

distributienetwerk naar de patchkasten

sleutel overgedragen aan de beheerders

hebben beïnvloed, zoals de aansluit-

7.000 medewerkers, met haar

zekerheid dat de uitvoeringen van de

van een coax aansluiting, maar kan

verzorgd. Hierbij is gebruik gemaakt

van de bestuursdienst, welke nu

kabels die op hun zijkant worden

hoofdkantoor in Neunkirchen

patchkasten ongewijzigd blijven.

eenvoudig gebruik maken van de alom

van een optische verdeler en is de

beschikken over een flexibel en

gepatched en het kunnen beveiligen van

(Duitsland) was op de achtergrond

Bijkomend voordeel van de wijziging

aanwezige RJ-45 aansluitingen in het

voorheen toegepaste coax backbone,

snel inzetbaar TV-distributiesysteem.

bedrijfs-kritische aansluitingen tegen

al jaren de producent van vrijwel alle

is dat Schäfer zich al jaren juist

onlangs geïnstalleerde Siemon Categorie

als “drager” van het signaal, vervangen

Forehand feliciteert Endenburg

ongeautoriseerd lostrekken”. “Dat

onderdelen, zoals deze in kasten van

specialiseert op de datamarkt en de

6 netwerk. Naast de TV-kanalen beschikt

door de al aanwezige glasvezelkabel.

Elektrotechniek B.V. en het

enthousiasme over R&M ervaar ik ook

Eldon werden toegepast. In de

innovatiekracht van het bedrijf op

men eventueel over een aantal eigen

Door het gebruik van glasvezel tussen

Stadhuis Rotterdam van harte

bij onze monteurs”, vult Peter van Dijk

praktijk betekent dit dan ook dat

dit specifieke onderdeel de komende

“huis kanalen”, welke naar wens kunnen

de MER- en SER-locatie is de beeldkwaliteit

met de gekozen oplossing. ‹‹

projectleider bij Van den Berg Infra-

er niets aan de voor u zo vertrouwde

periode dus voor veel nieuwe

structuren bv aan. “De gebruikte

uitvoeringen en bijvoorbeeld

impulsen zal gaan zorgen. ‹‹

LS0H-kabel is ongecompliceerd aan

levertijden van Eldon kasten zal

te leggen en door de ruime marge

veranderen: uitsluitend het logo op

(Headroom) ten opzichte van de genorma-

de kasten zal wijzigen in dat van

liseerde waardes, hebben alle

Schäfer. “Eldon zelf zal zich onder

verbindingen een prima meetresultaat”.

eigen naam uitsluitend gaan richten

standaard.

op de productie van industriële
kasten”, zegt Wieger Westra,
voormalig Sales Manager van Eldon,
2 | Forehand Update zomer 2011

›› Meer informatie over Schäfer krijgt
u binnenkort via bezoeken door uw
account manager of is nu al terug
te vinden op www.forehand.nl.
Hier kunt u ook de volledige

catalogus van Schäfer downloaden.
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