portfolio
Netwerkbekabeling

Future-proof en kostenefficiënte
netwerkinfrastructuur.

Serverruimtes & Datacenters
Unieke totaaloplossingen
op uw maat.

Power & Environmental
management

Uw bedrijfkritische omgevingen naar
behoren laten functioneren.

Network

Professionele netwerken bouwen.
Van kleine tot grote omgevingen.

Wireless

Draadloze oplossingen met
Access Points.

Meet- en testapparatuur

Gereedschappen en testapparaten
mét advies.

Kannegieter College
Al meer dan 55 jaar kennis op
het gebied van databekabeling,
netwerkapparatuur en slimme
distributieoplossingen.

Training voor uw medewerkers.
Werkt stimulerend.

Kannegieter Logistiek

Slimme distributieoplossingen
op maat.
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Netwerkbekabeling
Een future-proof en kostenefficiënte
netwerkinfrastructuur bedenken. Samen met u.
Gisteren was de netwerkbekabeling het fundament van elke communicatieinfrastructuur. Vandaag wilt u blindelings kunnen vertrouwen op een netwerkbekabelingssysteem. Maar Kannegieter kijkt vooruit. Een duurzame langetermijn
visie, daar heeft een ICT-afdeling behoefte aan.
Moderne toekomstvaste infrastructuren die voldoen aan de meest recente
internationale normen. Blijven compliant.
Zorgeloze oplossingen voor uw medewerkers.
Laat ze efficiënt werken.
Kennisgedreven distributie van netwerk en bekabelingssystemen.
Wij minimaliseren uw risico op faalkosten. Kies voor ervaring.
Ruime keuze uit kwalitatief hoogwaardige oplossingen:
Brand-Rex, AT&T Cabling Systems en Corning. 100% betrouwbaarheid.
Diverse high-density en vooraf gemonteerde oplossingen.
Bespaar tijd en kosten.

“

Het goede verloop van een bekabelingsproject is afhankelijk van uiteenlopende
factoren. Getronics beroept zich hiervoor op een eigen methodologie die deels steunt op de nauwe
samenwerking met zijn partners. Kannegieter is voor Getronics een unieke partner die zijn succes
dankt aan de correcte afhandeling van de bestelling, het punctuele leveringsproces en de betrokkenheid bij het project. Deze betrokkenheid resulteert in een proactieve houding die we als meerwaarde
ervaren en die Getronics in staat stelt grote en complexe projecten succesvol te volbrengen.
Alain Heymans - Account manager - Getronics

”

Geïnteresseerd in netwerkbekabeling zonder knoop?
De medewerkers van Kannegieter helpen u graag verder.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60
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Serverruimtes & datacenters
Unieke totaaloplossingen op uw maat.
Daar gaat het over.
Kannegieter gaat uiteraard voor de nieuwste datacenter technologieën en modulaire
oplossingen. Maar dit is niet genoeg. Wij gaan voor een unieke én totaaloplossing
in functie van uw business behoeften. Samen met onze gerenomeerde partners
Minkels, Tecnosteel en Rittal.
Behuizing
• Innovatieve en flexibele ruimtes.
• Expert in behoefte analyse. De ruimte die bij u past.

IT-racks
• Cabling racks die meedenken. Op de toekomst voorbereid.
• Cabling management. Tot in de puntjes.
• Toegankelijkheid van uw infrastructuur. Voor uw continuïteit.

Klimaatoplossingen
• Van in-row units tot systeemvloer. De ideale omgeving.
• Advies in koelingstechnieken voor uw infrastructuur. Zonder omweg.

“

”

Kannegieter is a very reliable partner with a detailed knowledge of all products
and services helping us designing future-proof solutions for our datacenters.
Emmanuel Lambrechts - Datacom IP Networks – Elia

Graag een behuizing, een serverruimte of
een datacenter, uniek zoals uzelf?
De medewerkers van Kannegieter werken op maat voor u.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60
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Power & environmental
management
Uw bedrijfskritische omgevingen naar behoren
laten functioneren. Voortdurend.
Voelt u zich soms het kloppend hart van uw bedrijf? Dat is ook zo. Daarom wilt u uw
verbruik, beschikbaarheid en de verschillende omgevingsfactoren in kaart brengen.
Bewaar het overzicht.
Deskundig advies
Begeleiding bij de implementatie van de gewenste oplossing(en).

Downtime minimaliseren
Uptime optimaliseren door top beheer van de verschillende omgevingsfactoren.

Hoogwaardige oplossingen
Door samenwerking met partners als Minkels, Racktivity en Eaton.

Geschikte training(en)
Voor een optimale inzet en benutting van uw medewerkers.

Geïnteresseerd in noodstroom & environmental
management?
De medewerkers van Kannegieter staan voor u klaar.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60
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Network

Wireless

Professionele netwerken bouwen.
Van kleine tot grote omgevingen.

Draadloze oplossingen.
Neem de volledig controle.

Van kantoorbouw tot industriële omgeving, onze netwerkoplossingen doen het.
Onze netwerkapparatuur strekt zich uit van Unmanaged tot Layer 3.

Onze wireless oplossingen zijn voorzien van de nieuwste 802.11 standaarden. U
heeft dus de volledige controle over het netwerk. Of het nu gaat om een standaard
kantooromgeving of high-density oplossingen die geschikt zijn voor bijvoorbeeld
evenementen.

Breed assortiment in poorten op koper en glas of in combinatie.

POE en POE+

Verschillende managementtools zoals:
Controller-less
Controller-based
Cloud-based

1 en 10 Gigabit glasvezel uplink tot compleet modulaire chassis based switches.

Breed assortiment routers en access points van Lancom.

Gespecialiseerde datacenter switches met QSFP (40Gigabit).

De beste draadloze netwerkoplossing op maat van uw project.

Krachtige managementtools.

Site surveys met Netscout.

Slimme en duurzame passive optical LAN oplossingen.

Advies in netwerkoplossingen?
Mag het een beetje meer zijn?

Zin in een draadloze oplossing om
u tegen te zeggen?

De networking medewerkers van Kannegieter zijn experts.

De networking medewerkers van Kannegieter vertellen u hoe je er aan begint.

Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60

Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60
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Meet- en testapparatuur
Gereedschappen en testapparaten mét advies.
Daar gaan we voor.
De meetrapportage is hét bewijs dat een netwerk betrouwbaar en future-proof is. En
een goed uitgevoerde opleveringstest is van onschatbare waarde. Maar een netwerk
is geen statisch gegeven. Nieuwe verbindingen, nieuwe apparatuur? Gebruik de juiste
gereedschappen voor inspectie en reiniging en voorkom problemen bij mutaties.
3 tips om geld en tijd te besparen:
Kies voor kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar inspectie- en testapparatuur.

Kijk na of de apparatuur conform de internationale standaarden is.

Vraag advies over de producten die het beste passen bij uw project.

En laat dat nu precies de toegevoegde waarde zijn die Kannegieter u aanbiedt:
De juiste gereedschappen en testapparaten om de mogelijke faalkosten te
minimaliseren.

In ons portfolio, gerenommeerde merken zoals Fluke Networks en Netscout.

Jarenlange ervaring als kennisgedreven distributeur en een aanbod aan
specifieke trainingen.

Geïnteresseerd in meet- en testapparatuur waarvan
u 100% zeker bent?
De medewerkers van Kannegieter gidsen u.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60

“

Als value-add distributeur en IT-kenniscentrum, stelt Kannegieter ons in staat
om aan de hoogst gestelde eisen en gewenste servicegraad te voldoen.
Dankzij fibre inspectie en fibre cleaning optimaliseren wij de connectiviteit
van onze IT-campus en datacenter connectiviteit.
Willem Hendrik ten Berge, Hogeschool Windesheim

”
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Kannegieter College
Training voor uw medewerkers.
Werkt stimulerend.
Kennis en ervaring zijn belangrijk. Maar niet als we ze niet delen. Kannegieter College
is hét trainingsaanbod van de markt voor wie de betrokkenheid en de motivatie van
zijn medewerkers wenst te verbeteren. Praktijkgericht en direct toepasbaar. Jaarlijkse
kennismarkt en Lunch & Learn.

9,1

8,8

scoring op
trainerskwaliteit.

scoring
op inhoud.

45

100%
laagdrempelig,
toegankelijk,
en praktisch.

praktijkgerichte trainingen
in Amersfoort, Brussel
of on site.

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Glasvezel van A tot Z
Twisted-pair bekabeling
Ontwerp en engineering van datanetwerken
TCP/IP
Basiskennis WiFi of ethernet switching
Datacentertrainingen
Trainingen op maat na behoefte analyse

Meer weten over ons trainingsprogramma?
De medewerkers van Kannegieter College helpen u graag verder.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60

Erkend trainingsinstituut voor:
•
•
•
•

Brand-Rex
Corning
AT&T Cabling Systems
Fluke Networks
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Kannegieter Logistiek
Slimme distributieoplossingen op maat.
Mét aandacht voor uw CO-footprint.
De logistieke afhandeling van een project is van doorslaggevend belang voor
efficiëntie op de werkvloer. Dat weet Kannegieter als geen ander. Maak gebruik van
smart distributieoplossingen gericht om uw processen te ondersteunen. Daarnaast
leveren ze een bijdrage aan de vermindering van de CO-uitstoot.

24/7

94%
van de klanten beoordelen
onze leverbetrouwbaarheid
uitstekend of goed.

Leveren zonder dat er iemand
aanwezig is. Tijdsleveringen (bloktijden)
Weekend, thuis, nachtleveringen, same day.

100%

Leveren op de bouwlocaties.
Leveren in rol- of zeecontainers.
Leveren van materiaal zonder verpakkingen.
Leveren op de gewenste etage.
Prefabricage-leveringen
(assembleren, monteren tot een
compleet product).

Verhuur van tijdelijke opslagruimte,
indien de desbetreffende locatie een
beperkte opslagruimte heeft.

Geïnteresseerd in logistiek zonder omweg?
Daag de medewerkers van Kannegieter maar uit.
Neem nu contact op:
• (NL) +31 33 450 86 86
• (BE) +32 2 725 25 60

“

Service, advies, betrokkenheid en kwaliteit: dat is Kannegieter.
Rik Binkhorst, ErasmusMC- Rotterdam

”
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