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Flexibel & Veilig
Soms lijkt het handig om even de bekabeling van elektronische
apparatuur door te koppelen. U herkent vast de wirwar van
kabels die dan rondom werkplekken ontstaat. Het ziet er niet
alleen slordig uit, maar het belemmert u en uw collega’s bij de
werkzaamheden. Het zorgt voor onnodige verstoring van net
werken en computers. Het creëert stofnesten en werkt daarmee
ook brandgevaar in de hand. Het kan ook anders, Cable Manage
ment is flexibel, veilig en uw investering volop waard.
Optimaal & Overzichtelijk
Met de inzet van Cable Management ordent u de kabels rond
om werkplekken optimaal. Zo zorgt u voor een overzichtelijke
en stimulerende werkomgeving die de productiviteit verhoogt.
Schoonmaken en onderhoud gaan sneller en eenvoudiger.
Bovendien kunnen uw ICT medewerkers beter bij de apparatuur
komen en houden ze makkelijker overzicht.
Bekeken & Kundig
Het in kaart brengen van een Cable Management project ge
beurt in nauwe samenwerking met uw ICT verantwoordelijken.
Bij de inventarisatie wordt gekeken naar verhuisbewegingen,
kostenstructuur, externe partijen zoals schoonmaakbedrijven,
diversiteit in bekabeling, werkplekken en mate van onder
houd.
Gemanaged & Gecertificeerd
Onze specialisten zorgen voor het
plaatsen van accessoires aan en ka
beldoorvoeren in de werkbladen,
het plaatsen van monitorarmen
en als dat nodig is het vervan
gen van inferieure bekabeling.
Indien gewenst wordt het
totale project na afloop ge
certificeerd en kunnen even
tuele vervolgtrajecten, waar
onder onderhoudscontroles of
nalooprondes, structureel wor
den ingepland.
Cable Management voorkomt
kabelspaghetti en verhoogt de ef
ficiency binnen uw organisatie. Kort
om, een uitstekend recept voor een
prettige werkomgeving! Bezoek ook onze
website www.cable-management.nl
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