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Een computernetwerk is de levensader van elk bedrijf. Gaat er met uw netwerk 

wat mis dan kost dat veel geld. Zorg daarom voor een performant netwerk. 

Databekabeling in zowel koper als in glasvezel (optical fiber)

Dit in Cat 5e, cat 6, Cat 6a en Cat 7 koperverbindingen als in Single Mode - OS1, Multi 

Mode - OM1 OM2 OM3 en OM4 verbindingen (vanaf fiber intro en rest van intern 

netwerk). 

Zowel nieuwe als uitbreidingen en aanpassingen van bestaande installaties. Zowel in 

kleine KMO omgevingen, grote gebouwen, openbare gebouwen als in datacenter

omgevingen

Data en serverkasten
Zowel stand-alone, open frame als volledige cold-corridor systemen

Physical moves van uw hardware

(servers, routers, ...)
Verhuis in dezelfde room alsook naar een 

andere locatie, eventueel opnieuw bekabelen 

(geen software configuraties)

Cleaning en onderhoud van uw optical fiber verbindingen
Hoewel fiber verbindingen tot op micron niveau fijn afgewerkt zijn kan er toch nog tussen 

twee

verbindingen vuil en stof komen. Op termijn verminderd hierdoor het signaalkwaliteit in 

uw

verbindingen, de oplossing is om op regelmatige basis een onderhoud op uw 

fiberconnecties te

laten doen



Patch clean up (het opkuisen en inventariseren van uw netwerkverbindingen)

Verbindingen tussen werkplekken en componenten zoals switches en routers bevinden 

zich in de

patchkast, een installatie wordt met de jaren uitgebreid, dus er komen nieuwe 

verbindingen bij. 

Alles begint echt onoverzichtelijk te worden en de documentatie is ook niet echt meer up 

to date.

Bij TTH Solutions kan u terecht om een clean-up van uw patchkasten te laten 
uitvoeren, tegelijkertijd  wordt er dan ook nieuwe documentatie aangemaakt zodat u als 

klant precies weet welke connectie waar verbonden is.

Inventaris en audit van uw netwerk
Dit kan extra gevraagd worden bovenop de patch clean-up en bijkomende 

documentatie, dit kan

in samenspraak met de local-it administrator gebeuren.
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