Advies betreffende materialen, leveranciers en aannemers.
Inleiding.
Als je een intern of extern een nieuw netwerk wilt bouwen, uitbreiden of
vervangen, komt het vroeg of laat aan op het maken van keuzes.
Serieuze keuzes betreffende materialen, leveranciers en aannemers die gevolgen
kunnen hebben voor uw budget, de kwaliteit en de datum van oplevering.
De techniek in de telecommunicatie sector gaat vaak sneller dan we kunnen bij
houden. Het is niet verwonderlijk dat als het werkelijk zover is dat je een keuze
moet maken, je de neiging krijgt terug te deinzen, je stelt jezelf wellicht de vraag,
heb ik wel gekozen voor de juiste oplossing en betaal ik niet te veel voor de
kwaliteit die ik krijg en is de aannemer die ik wil gebruiken wel het meest geschikt
voor deze werkzaamheden. Door de complexiteit en tijdsdruk is het niet gek dat
mensen die keuzes moeten maken niet altijd de juiste maken, dit heeft uiteindelijk
direct of indirect gevolgen voor uw project.
Wat wij waarnemen in de markt.
Door de snelle veranderingen in de technologie binnen onze sector, worden
projecten vaak over geclassificeerd, we leggen vaak te veel aan met een te hoge
kwaliteit.
Voorbeeld 1; voor een korte interne verbinding wordt redundant een 24 vezelige OM5
multimode kabel aangelegd terwijl een 12 vezelige OM3 verbinding ruimschoots voldoende is.
Voorbeeld 2; In Amsterdam wordt een nieuwe route gegraven met ondergrondse lasputten in de
buurt van de Arena, is dit de juiste oplossing of zijn er betere alternatieve.

Door de toegenomen werkdruk is het niet altijd mogelijk om een collega te vragen
het project te checken, door deze toegenomen werkdruk is het vaak ook makkelijk
je vaste aannemer of leverancier te gebruiken, niet wetende of deze wel het
meest geschikt zijn.

Mark Zuijdendorp - Freelance network consultant - 2MSes – www.2mses.nl

Oplossing.
Wij kunnen uw bedrijf helpen of ondersteunen met deze werkzaamheden.
We hebben de kennis, om uw project design na te kijken en een 2nd opinie te
geven.
Ook kunnen we uw methode van aanpak, leverancier en aannemer checken of
deze wel voor dit project de juiste zijn.
Uiteraard kunt u ook voor onze turnkey project oplossing kiezen, dan regelen wij
in samen spraak met u alles van A tot Z tegen een aantrekkelijk tarief.

Heeft u interesse of vragen, ik kom graag bij u op bezoek om een toelichting te
geven.
Ik ben bereikbaar via de onderstaande contactgegevens.

E-mail adres:
mark.zuijdendorp@2mses.nl
mobielnummer: +31 (0) 637619626
website:
www.2mses.nl
Met vriendelijke groet,
Mark Zuijdendorp
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