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Optimaal mobiel communiceren is vandaag
de dag een vereiste. Dat merken we privé,
maar zeker ook zakelijk. Het aantal mobiele
devices stijgt aanzienlijk. We willen volledig
mobiel kunnen opereren en niet meer
afhankelijk zijn van plaatsgebonden werkplekken of vaste toestellen. Dat vraagt om
een maximale netwerkcapaciteit, hoogste
betrouwbaarheid en optimale mobiele
dekking. Altijd en overal.
Flexibiliteit en efficiëntie zijn de trends in mobiele
communicatie. RadioAccess heeft voor elke
situatie een passende oplossing en helpt organisaties bij het maken van de juiste keuze. Met als
resultaat: optimaal mobiel bereik.
Over RadioAccess
RadioAccess is dé leverancier op het gebied van
mobiele communicatienetwerken en biedt een
betrouwbare totaaloplossing voor optimaal
mobiel bereik en gegarandeerde toegang tot het
mobiele netwerk, onder alle omstandigheden.
RadioAccess biedt technologische waarde met het
eigen product Clarity Private GSM.
RadioAccess biedt een technologische meerwaarde op bereikbaarheid, betrouwbaarheid,
gebruikersgemak, efficiency en kostenbesparing.
Het gemak van één mobiel toestel met behoud
van de functionaliteit en de betrouwbaarheid van
een vaste lijn. Deze technische toepassingen
worden toegepast in bedrijfskritische omgevingen
als zorginstellingen en complexe industriële
locaties.
Kijk voor meer informatie op www.radioaccess.nl

Het bedrijf RadioAccess
RadioAccess is een bedrijf met een gezonde groei,
zowel in omzet als in mensen. Eind 2012 zijn we
verhuisd van Waardenburg naar Geldermalsen. We
hebben nu een prachtig eigen pand met veel meer
ruimte en mogelijkheden. Zeker nu we in totaal
zo'n 50 mensen in dienst hebben en we willen
blijven uitbreiden in omvang en expertise.
Bij RadioAccess laten we duidelijk zien wie we zijn
en wat we kunnen betekenen in de markt en voor
onze medewerkers. Dat doen we niet zomaar. We
zijn ons ervan bewust dat we de juiste mensen
moeten inzetten op de juiste plaatsen. We zijn dus
continu op zoek naar mensen die ons team
kunnen en willen versterken, die betrokken zijn
binnen hun werkveld en weten wat er speelt in de
markt. Mensen die staan voor kwaliteit en die de
vraag van onze klanten perfect aanvoelen.
Kwaliteit leveren in bedrijfskritische omgevingen is
van essentieel belang. Daarom moeten onze
klanten kunnen vertrouwen op onze expertise en
de systemen die we leveren en onderhouden.
Bij RadioAccess zijn we ambitieus. Dat moet je ook
zijn, zeker vandaag de dag. Maar we zijn ook
realistisch en houden de processen goed in de
gaten.

Welkom bij RadioAccess!

RadioAccess levert betrouwbare communicatieoplossingen. Systemen die bijdragen in het
optimaliseren van mobiele bereikbaarheid,
zekerheid bieden en medewerkers efficiënter
laten communiceren.

Private LTE
LTE staat voor Long Term Evolution, een 'high
performance' dataoverdrachtsysteem die als 3.9Gstandaard wordt beschouwd. Het is de laatste stap in
de richting van de 4de generatie (4G). LTE biedt
theoretisch downloadsnelheden tot 326 Mbps.
(bron: Wikipedia)

Clarity Private GSM
Private GSM is een gesloten GSM-netwerk. Eén
netwerk voor mobiele communicatie dat volledig
in eigen beheer is. Ten opzichte van vaak kostbare
en inefficiënte aparte netwerken voor bedrijfscommunicatiediensten, zien veel bedrijven de
pluspunten van een Private GSM-netwerk.
Private GSM wordt steeds populairder. Niet zo gek
als we kijken naar de betrouwbaarheid die deze
mobiele netwerkoplossing biedt. Daarnaast zijn er
voordelen te behalen op het gebied van kostenbesparing en gebruikersgemak. RadioAccess levert
deze netwerkoplossing onder een eigen label:
Clarity Private GSM. www.radioaccess.nl/clarity
Distributed Antenna Systems (DAS)
Bedrijven werken voortdurend aan het verbeteren
van hun mobiele communicatievoorzieningen.
Om flexibel en efficiënt te kunnen werken moet de
mobiele bereikbaarheid, zowel binnen als buiten
de kantoormuren, optimaal zijn. RadioAccess kent
de mobiele communicatiemarkt als geen ander en
biedt dé oplossing voor een goede bereikbaarheid
en indoordekking. Wij adviseren bedrijven onze
Indoor Antenne Netwerken, een uitermate
geschikte oplossing voor onder andere publiek
GSM en UMTS, WLAN, portofonie en pagersystemen. Maar ook het C2000-signaal, dat in de
praktijk niet overal voldoende indoordekking
heeft, kan door middel van een Indoor Antenne
Netwerk, een DAS, van RadioAccess ‘naar binnen’
worden gebracht. Dit betekent dat meer mobiele
toestellen van een gegarandeerd signaal gebruik
kunnen maken. www.radioaccess.nl/das

Nieuwe toepassingen, met name in omgevingen
waar het mobiel ontsluiten van data onontbeerlijk is
om goed te kunnen functioneren, vragen om een
grote ontvangstgevoeligheid en redundantie. Bij het
inzetten van WiFi en Private GSM kun je tegen
beperkingen aanlopen in het ontvangen of het
verzenden van data. Met de nieuwe Private LTEoplossing die door RadioAccess in 2012 werd
geïntroduceerd, wordt alle zekerheid gegarandeerd
dat het netwerk het ook op de meest cruciale
momenten niet laat afweten. De gegarandeerde
mobiele communicatie die Private LTE biedt maakt
deze technologie zeer geschikt om snel te worden
ingezet bij calamiteiten of grotere geplande of niet
geplande evenementen. Op deze zogenaamde
‘mission critical locations’ is snel en adequaat
handelen vereist. De capaciteit van Private LTE biedt
de garantie voor een perfecte ontsluiting van voice,
SMS en highspeed data. www.radioaccess.nl/lte
Indoor locatiebepaling
Het borgen van de draadloze communicatie binnen
een zorginstelling of ziekenhuis is van groot belang.
Uptime garanties van 99.999% zijn een eis, maar
zeker ook een uitdaging. Dit in combinatie met de
eisen van de NEN2575-norm vormde de basis van de
RadioAccess Sniffer, een unieke ontwikkeling. Het
systeem is met een kleine aanpassing ook geschikt
voor inpandige positiebepaling of asset tracking
(rolstoelen, infuuspompen, bedden) op basis van
RFID. De Sniffer van RadioAccess is uniek in de markt
als een uiterst nauwkeurig op Clarity Private GSM
gebaseerd systeem voor de NEN2575 borging voor
zowel DAS-systemen als complete Clarity Private
GSM-netwerken. www.radioaccess.nl/locatiebepaling

DE JUISTE BALANS TUSSEN KENNIS EN AMBITIE
RadioAccess is dé specialist in het ontwerpen, installeren en beheren van oplossingen
om het mobiele bereik te optimaliseren. Het is onze kracht om draadloze communicatienetwerken voor onze klanten te verbeteren met concrete en bewezen oplossingen:
Femtocellen, Picocellen, Repeaters, Private LTE-oplossingen en Clarity Private GSMsystemen.
RadioAccess denkt mee
Meedenken met onze klanten, dat staat bij RadioAccess voorop. Met een hecht team
van ervaren specialisten blijven we ontwikkelen en creëren we continu nieuwe
mogelijkheden en mobiele verbeteringen. We maken gebruik van bewezen netwerktechnieken in combinatie met de nieuwste inzichten. Die laten we perfect aansluiten
op de huidige mobiele netwerken, zodat onze klanten optimaal en efficiënt kunnen
communiceren.
RadioAccess gaat voor rendement
In 2008 gestart en ondertussen zo'n 50 medewerkers, dat is kenmerkend voor
RadioAccess. Met veel energie en focus zorgen wij ervoor dat onze klanten maximaal
kunnen profiteren van de beschikbare technologieën. Niet voor niets werken wij al
jaren samen met de publieke netwerkoperators en innovatieafdelingen.
Kennismaken
Vanaf het ontwerp, de levering en de installatie tot het beheer via ons NMC, alle
facetten zijn aanwezig bij RadioAccess. Wilt u ook eens met ons kennismaken?
Maak vrijblijvend een afspraak via tel. 085 20 123 45 of mail naar info@radioaccess.nl
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