
Fiberfit bij Bam 
BAM Infratechniek zeer tevreden over FiberFIT
Home OTDR automatisering van Simac
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Patrick van der Burg (Projectleider
BAM Infratechniek) vertelt: “De grote
hoeveelheden belangen en processen
maken een FttH project tot een
uitdaging, FiberFIT Home geeft ons
daarin een stuk houvast en controle.
FiberFIT Home automatiseert de
logistiek van meetopdrachten en
resultaten in een FttH project. We
hebben altijd al een prettige
samenwerking gehad met Simac
Electronics; mede door de snelle en
goede service, zowel op het materieel
als op technische ondersteuning van
o.a. FiberFIT Home“. 

Alle glasvezeltrajecten snel en
makkelijk meten en registreren
 
FiberFIT Home is software die
automatisch een OTDR (glasvezel
meetinstrument) aanstuurt en
uitleest. FiberFIT Home koppelt de
gegevens uit een
registratie/workflow systeem en
OTDR glasvezelmetingen. De
meetcondities- en resultaten worden
hiermee geborgd en gekoppeld aan
fiber ID (postcode en huisnummer in
FttH). FiberFIT Home is Cloud-based,
dus werkt met gegevens die
opgeslagen worden op internet, maar
is ook offline toepasbaar. Alle
processen van schouw tot montage
van de FTU zijn gekoppeld. Dit
voorkomt fouten en geeft grip door
rapportage. Ook de communicatie
met de hoofdopdrachtgever verloopt
via geautomatiseerde koppelingen. 

Bam Infratechniek 
 
De werkzaamheden van BAM
Infratechniek beslaan het hele
telecommunicatiespectrum: van
kabelnetwerken tot en met koper- en
glasvezel-infrastructuur. Als eerste
gebruiker van FiberFIT Home OTDR
automatisering delen zij graag hun
positieve ervaringen. BAM investeert
fors in nieuwe ontwikkelingen,
netwerken en technieken aangezien
telecommunicatie wereldwijd steeds
belangrijker wordt. De medewerkers
van BAM Infratechniek leveren
vakwerk op het gebied van ontwerp,
aanleg en onderhoud. Bij het
aanleggen van glaskabelnetwerken
verzorgen zij zowel verbindingen naar
bedrijven (fibre to the business) als
naar woningen (fibre to the home). 



www.simac.com

Zij verzorgen het ontwerp, aanleg,
aanpassing, onder- houd en beheer
van netwerken. Voor de aanleg van
FttH aansluitingen gebruikt BAM
FiberFIT OTDR automatisering.
 
Over Simac Electronics
 
Simac Electronics, gevestigd te
Drunen, is een succesvolle technische
handelsonderneming. Wij verbinden
mensen en technologie; ons
specialisme is glasvezeltechniek. Wij
leveren onze klanten technische
producten en diensten, met focus op
telecomnetwerken. Ons portfolio
bestaat uit passieve en actieve
verbindingsoplossingen, installatie-
& meetapparatuur en
projectondersteuning & onderhoud
van apparatuur. Onze klanten
bevinden zich in de telecombranche,
binnen defensie, in colocatie
datacenters en in de energie- &
inframarkt in de Benelux. Wij
luisteren goed naar onze klanten en
doen wat we beloven.
Klanttevredenheid vormt de leidraad
voor alles wat we doen.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie?
 
Kijk op www.simacelectronics.com,
bel ons op +31 (0)416-387700 of stuur
een email naar:
info@simacelectronics.nl
Wij helpen u graag.
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