We kunnen niet echt in de toekomst kijken, maar we weten één ding zeker:
verandering is de enige constante. Technologie wordt iedere dag slimmer, data is
morgen nóg belangrijker en verbonden blijven met de veranderende wereld om je
heen is essentieel. We zullen steeds meer informatie en data gaan verwerken via
steeds weer nieuwe verbindingen. Feilloze netwerktechnologie wordt onmisbaar voor
toekomstbestendige organisaties.
Bij Forehand spelen we op deze veranderingen in. Sterker nog, we maken er zelf
deel van uit. We zetten ze in gang en we brengen technologie tot leven. Zo blijven
we met onze slimme netwerkoplossingen de veranderingen altijd een stapje voor.
En zo verbinden we jou ... met de toekomst.

Smart Applied Solutions
Als gespecialiseerd distributeur van slimme netwerktechnologie is het maken van
verbindingen en het creëren van netwerken het belangrijkste dat wij doen. Dat geldt
voor de hardware, de ondersteuning die wij leveren en het bij elkaar brengen van
partijen die elkaar beter maken. Onze producten, onze diensten en de combinaties
daarvan vormen de schakels tussen de partijen waarmee wij werken.
Wij leveren producten en diensten waarmee we slimme en toekomstbestendige
oplossingen bieden aan eindgebruikers. Zo creëren we samen met de installateurs
en adviseurs toegepaste, intelligente oplossingen. Vanuit die samenwerking
ontstaat een netwerk dat niet alleen gebruik maakt van elkaars kennis en kunde,
maar zo ontstaat ook een netwerk dat steeds slimmer en duurzamer wordt. Een
netwerk dat verbindt met de toekomst.

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Ontdek het op forehand.nl

Kennis & consultancy
Forehand levert een breed scala aan diensten en ondersteunende
werkzaamheden. Dat maakt ons voor installatiebedrijven, adviseurs
en eindgebruikers de ideale kennisleverancier en innovatieve,
doelgerichte sparringspartner.
Forehand heeft onder meer oplossingen voor:
• Zorg
• Retail
• Onderwijs
• Overheid

Forehand is er voor:
•	Advies in selectie-, offerte-, en
ontwerpfase
•

Advies en begeleiding bij realisatie

•

Certificering

•

Snelle, praktische service & ondersteuning

•

Totaaldistributie netwerktechnologie

•

Opleidingen, trainingen, workshops
& kennisdeling

•	Consultancy op het gebied van innovatie,
duurzaamheid en toekomstbestendigheid

• Hospitality
• Datacenters
• Industrie

Hoe kan netwerktechnologie uw organisatie verder helpen?

Bekijk de mogelijkheden op forehand.nl

Netwerk & hardware
Op het gebied van hardware biedt Forehand alle benodigde
componenten voor de aanleg van netwerkinfrastructuren en devices.

Network components

•
•
•
•

Complete netwerkinfrastructuren
Blown Fiber
Patch- en serverkasten
Meet- en testapparatuur

Network devices

•
•
•
•
•
•
•
•

Forehand levert alles voor uw netwerk

Vind het complete overzicht op forehand.nl

WiFi-oplossingen
UPS-systemen
Mediaconversie
Videodistributie
Medische ethernet isolatoren
Actieve netwerkapparatuur
CCTV camerabeveiliging
PoE IP Lighting
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