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Beschrijving van de manier waarop wij uw project aanpakken. 

 

Open communicatie is daarin één van de belangrijkste aandachtspunten. Onze experts zijn 

ervaren vakmensen die met u meedenken. De werkwijze van Geen Draden Meer wordt 

gekarakteriseerd door nauwe samenwerking met onze opdrachtgever(s);  

 

Stap 1 -  Kennismakingsgesprek  

In veel gevallen kunnen draadloze technieken worden ingezet om het 

bereik van uw netwerk te vergroten. Een eerste kennismakingsgesprek is 

altijd prettig. Bij ons is dit kosteloos en geheel vrijblijvend. De 

kennismaking vormt de basis en vertrekpunt voor het toekomstig project. Daarnaast zal Geen 

Draden Meer in het bezit moeten komen van plattegronden van de te meten objecten. 

 

Stap 2 -  Uitgebreid Locatie Onderzoek  

Dit wordt ook wel een Site Survey genoemd. Er zijn hierin twee mogelijkheden, namelijk een 

Indoor Site Survey en een Outdoor Site Survey. Deze Site Survey is zeer 

belangrijk voordat er een wireless netwerk aangeschaft en geïnstalleerd 

wordt. Elke situatie heeft namelijk zijn eigen specifieke kenmerken.  

 

Met de opdrachtgever worden de uit te voeren werkzaamheden 

doorgenomen. Tijdens de Site Survey wordt door een expert van Geen Draden Meer gemeten of 

een Wireless LAN, voor data en/of VoIP, mogelijk is en wat de meest optimale opstelling is. Ook 

worden er metingen uitgevoerd om vast te stellen of er interferenties (verstoringen van het 

radiosignaal) te verwachten zijn. Ook de RF-signaalsterkte zal moeten worden gemeten, de 

verzendsnelheid en de pakketdoorvoer. 
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Aan de hand van de metingen bepalen we uiteindelijk het aantal vereiste toegangspunten 

(AccessPoints) en het type antennes dat nodig is en het bepalen van de beste positie voor een 

optimale dekking. Aan de hand van deze metingen kan een optimaal kanaalplan voor de 

AccessPoints worden opgesteld. De bevindingen van deze Site Survey 

worden verwerkt in een rapportage en een definitieve offerte. 

 

Stap 3 -  Rapportage 

De Site Survey resultaten worden verwerkt in een uitgebreide rapportage. 

Door middel van een situatietekening wordt aangegeven wat u kunt verwachten van uw systeem.  

 

Er worden adviezen uitgebracht op het gebied van apparatuur, montage, technologie, beveiliging 

en configuratie. Aan de hand van deze rapportage kan een offerte voor het draadloze netwerk 

worden opgesteld. 

 

Stap 4 -  Uitgebreide Locatie Voorbereidingen 

Na goedkeuring van de offerte kunnen de experts van Geen Draden Meer de locatie voorbereiden 

voor installatie. Dit wordt ook wel een Site Preparation genoemd.  

 

Deze voorbereidingen zijn: 

 

• Koppelingen maken met een Internetaanbieder 

• Montage wallmounting kits / wandophangingmodules 

• Inspectie en eventueel modificeren bestaande netwerkcomputers 

• Nodige bekabelingsplan maken en plaatsen hiervan 

• Beveiligingsplan maken 
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Stap 5 -  Uitgebreide Installatie op locatie 

Na goedkeuring van de offerte kunnen de experts van Geen Draden Meer de locatie voorbereiden 

voor installatie. Dit wordt ook wel een Site Installation genoemd.  

 

Deze activiteiten zijn: 

 

• Het plaatsen, monteren en configureren van de AccessPoints 

• Het koppelen van de netwerkcomputers 

• Het testen en in bedrijf stellen van het netwerk  

 

Stap 6 -  Nazorg en overdracht naar Support 

Na het succesvol realiseren van dit project zal dit worden overgedragen naar onze afdeling 

support. Bij voorkomende vragen kunnen zij dit afhandelen. 

 

Met Geen Draden Meer bieden wij u een totaalpakket van producten en 

diensten op het gebied van draadloze netwerken.  Door de samenwerking 

met gerenommeerde partners bieden we u de beste oplossing tegen een 

scherpe prijs. 

 

Geen Draden Meer adviseert en ontwerpt samen met u de meest gewenste netwerkomgeving 

rekening houdend met flexibiliteit, stabiliteit, redundantie, groeimogelijkheden en beveiliging. Geen 

Draden Meer experts zorgen ervoor dat uw netwerk voldoet aan uw specifieke eisen.  
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