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Connectivity Solutions

Performante

NETWERKOPLOSSINGEN
In volle coronatijd kon het Ziekenhuis Oost-Limburg onverminderd rekenen op de expertise van Connectivity Solutions.
“Er is heel snel geschakeld”, klinkt het bij Aloïs en Egied Stouten. “Onze installateurs hebben onder andere een
glasvezelverbinding tot stand gebracht om de triagepost aan de ingang van het ZOL op het datanetwerk aan te sluiten.
Wij leggen de weg aan, zodat anderen er trafiek over kunnen sturen.”

VOLLEDIGE INSTALLATIE

GLASVEZELRING ROND CIRCUIT
Rond de jachthaven van recreatiecentrum Marec in Kinrooi heeft Connectivity Solutions een glasvezelverbinding gelegd voor de aansturing van
de poorten op de parkings. Egied: “Verder is het wifinetwerk er uitgerold met behulp van wifi-antennes op de steigers, om de volledige dekking
in het gebied te garanderen en het administratieve netwerk te optimaliseren.” Aloïs vult aan: “De databekabeling en het wifinetwerk van de
schietstand voor de politie op het militaire domein in Goetsenhoven
staan ook op ons palmares. En in de nieuwe glasvezelring rond het circuit van Zolder herken je eveneens de hand van Connectivity Solutions.”

25 JAAR ONAFHANKELIJK
In februari 2021 vieren de bedrijvige broers met gepaste trots het
25-jarige bestaan van hun onderneming. “Al die tijd zijn we onafhankelijk en onder dezelfde firmanaam actief geweest”, merkt Egied op.
“Solutions, het tweede deel van onze naam, is doorheen de jaren steeds
belangrijker geworden. Wij nemen informatica in haar totaliteit onder de
loep en schuiven oplossingen op IT-niveau naar voren.”
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BUSINESS REPORTAGE

Bij Connectivity Solutions zitten ze niet stil, integendeel. Het installatieteam brengt het ene na het andere project tot een goed eind. “Onder onze
klanten tellen we heel wat onderwijsinstellingen”, zegt Aloïs. “Dat heeft
vooral te maken met de trend van Bring Your Own Device of BYOD,
waarbij leerlingen hun eigen laptop of tablet gebruiken tijdens de lessen.
Daar is logischerwijs een performant wifinetwerk met een goede dekking
en voldoende bandbreedte voor nodig. In de Tongerse basisschool Picpussen stonden onze installateurs in voor de bekabeling van het datanetwerk
en voor de plaatsing van wifi access points en switches. Gelijkaardige
werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Campusschool Sint-Jan in Tongeren, Sint-Martinusscholen in Herk-de-Stad en de campus Van Eyck in
Maaseik. Voor hogeschool UCLL in Diepenbeek is de volledige installatie van de nieuwe ovale mediatheektoren gerealiseerd: databekabeling,
afwerking en tests.” Ook in nieuwbouwcomplexen van woonzorgcentra
komt het team van Connectivity Solutions veel over de vloer. De Visserij
in Diepenbeek, Kouterman in Alken en Orelia Serrenhof in Sint-Truiden zijn enkele voorbeelden. “Momenteel hebben wij acht installateurs in
dienst en zijn we op zoek naar een bijkomende kracht!”
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