KABELSTATION

Het bouwen van nieuwe onderzeese kabelroutes stelt u
en uw klanten in staat om uw bedrijfsvoering te evolueren,
de levering van verkeer te verbeteren en redundantie
te stimuleren.
Het zorgt ervoor dat u openstaat voor nieuwe mogelijkheden
en uitdagingen. Het is al moeilijk genoeg om nieuwe routes
uit te zetten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat uw
kabelstation op tijd, binnen het budget en geoptimaliseerd
voor het doel is.
Vervolgens zijn er de implicaties van het ontwerpen, implementeren en onderhouden
van kabelstations. Het is niet eenvoudig, ongeacht de hoeveelheid locaties die u hebt.
Omgaan met alle vereisten, van locatie tot locatie, kan complex en kostbaar zijn.
Vertiv Global Solutions is uw ideale partner, in het bijzonder met onze uitgebreide
expertise in het werken met telecommunicatiebedrijven. Wij werken bij elke
stap met u samen, van het ontwikkelen van de initiële vereisten tot en met
de uitvoering van het project. Met Vertiv hebt u toegang tot ons volledige
productportfolio en de ervaring van onze vakgebied-specifieke partners.

Ons portfolio omvat stroom-, koelings- en
infrastructuurbeheerproducten,
met aanvullende software en oplossingen,
ondersteund door een netwerk van bijna
250 servicecentra overal ter wereld.

KABELSTATION

We leveren de belangrijkste elektrische
en fysieke infrastructuur ter ondersteuning
van uw kabelstations. Het maakt niet uit of
u er een paar nodig hebt of tientallen, en of
het nu op één locatie is of over de hele wereld.
Ons doel is om ontwerpautomatisering en eenvoud voor uw vereisten
te leveren, oplossingen te leveren die op locatie worden geassembleerd,
aangepast aan lokale markten, herhaalbaar en modulair.
Onze aanpak is gebaseerd op beproefde oplossingen die we voor
u op maat maken om de ideale combinatie van onderscheidend
vermogen, de beste prijs en snelle levering te bieden. In tegenstelling
tot andere leveranciers:
yyPre-configureren en pre-valideren we uw onderscheidende
ontwerpen met ons multidisciplinaire engineeringteam van meer
dan 60 personen, waardoor de bouw op locatie tot een minimum
wordt beperkt, wat resulteert in minder planning en kwaliteitsrisico.
yyVerkorten we implementatietijden, waardoor u investeringen
in groei beter kunt afstemmen op signalen van zakelijke vraag.
yyWerken we met u samen vanaf de ontwikkeling van de initiële
vereisten tot en met de uitvoering van het project.

WE MAKEN MISSIEKRITIEK EENVOUDIG.
Wat u ook nodig hebt, Vertiv Global Solutions vereenvoudigt elk
aspect van het ontwerpen en implementeren van kabelstations,
waardoor uw bedrijf in beweging blijft.
Onze combinatie van ervaring en middelen geeft ons de mogelijkheid
om beter in te spelen op wat nodig is, te anticiperen op wat er daarna
nodig zal zijn en oplossingen te blijven vinden op een manier die
andere bedrijven gewoon niet lukt. Uw kritieke bedrijfsinvesteringen
zijn hierdoor zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk.
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