Mastering
our process
How we get you there

Bij Forehand hebben we het proces om tot een slimme netwerkstructuur te komen
duidelijk in kaart gebracht. Zo ontstaat er vooraf een compleet beeld van het
verloop van onze dienstverlening en de verschillende onderdelen per fase.
Op die manier kunnen we garanderen dat iedere fase van het realisatieproces
maximaal bijdraagt aan een eindresultaat dat voldoet aan alle verwachtingen van
de opdrachtgever.

Ons proces verbindt resultaat en verwachting
Slimme netwerktechnologie levert een bijdrage aan een versoepeling van alle
processen binnen iedere organisatie. Die technologie staat niet op zichzelf, maar is
verweven met alle aspecten en componenten van jouw bedrijfsvoering. Daarom
is het nodig om bij het ontwerp, de realisatie en de implementatie van slimme
netwerken een constructief proces te doorlopen, waarbij al die onderdelen met elkaar
in verband worden gebracht. Op die manier wordt een maximaal rendement en een
minimale doorlooptijd bereikt.
Dat we netwerken en processen slim maken zie je terug in wát we doen en vooral
in hóe we werken.

Voorfase

Advisering

Aanbieding

Levering

Realisatie & installatie

Ingebruikname

Certificering

Tijdens gebruik

• Doelen en wensen

•	Conceptvoorstel

•	Van concept naar plan

• Materiaal op locatie

• Instructie en training

•	Technische

•	Kwaliteits-

• Evaluatie

•	Uitwerken gedetailleerde 		

•	Prefab componenten op

•	Ondersteuning tijdens

• Uitgangspunten

klantgerichte oplossing

• Voorwaarden

& design

• Inventarisatie
•	Kennisdeling &
innovaties
•	Informeren en
adviseren

•	Opstellen Handboek
Netwerk Infrastructuren
(HNI)

oplossing

installatie

•	Keuze voor materiaal

•	Just-in-time delivery

• Projectbegeleiding

•	Keuze voor prefab

• Trolley leveringen

• Kwaliteitsbewaking

• Afvalreductie

• Configuratie

componenten

• Budgetering

• Opstellen offerte

• Haalbaarheidstoetsing

• Transportplan

•	Duurzaamheid en

locatie

ondersteuning
•	Beoordeling kwaliteit

waarborging
• Garanties

•	Beoordeling prestatie

•	CO2-reductie door
beperking 		
deelleveringen

“Het is geweldig als je samen met

“Bij een project betrokken zijn vanaf het

een onafhankelijk adviseur een

allereerste plan, tot aan de evaluatie en

gezamenlijk doel nastreeft en partijen

de nazorg en dan uit iedere fase het beste

bij elkaar brengt. Dan voel je dat je van

resultaat halen voor de klant en voor jezelf

Jeffrey Romijn - Forehand

Forehand levert alles voor uw netwerk

Vind het complete overzicht op forehand.nl

• Kwaliteitscontrole
• Advies

toekomstbestendigheid

toegevoegde waarde bent.”

• Service en support

... daar krijg ik echt een kick van!” Merlijn
Berkhout - Forehand
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