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WIJ ZIJN ER VOOR U
Wij zijn met een team van 20 medewerkers en zeer gespecialiseerd in
de verschillende diensten die wij aanbieden. Het zit ons in de genen om
te zoeken naar de beste oplossing voor een project, of het nu gaat om
een complex internet en WiFi netwerk, een TV systeem, een ontwerp
van een nieuw aan te leggen netwerk of de levering en plaatsing van TV
toestellen. In deze segmenten zijn wij één van de meest gespecialiseerde
bedrijven die u altijd voorziet van het beste advies.

Het is essentieel om belangrijke diensten als internet en TV goed te
beheren. Hiervoor hebben wij een beheersysteem ontwikkeld waarin
ook u inzicht heeft in alle apparatuur en gebruik hiervan. Vanzelfspre
kend worden op afstand instellingen gewijzigd en (eventuele) storingen
opgelost. Als service component leveren wij een 24/7 dienst. Mocht er
een probleem optreden in een geleverd project dan staat een monteur
u te woord en wordt het probleem binnen maximaal 24 uur verholpen.

Wij zijn zo zeker van ons advies en de materialen die wij leveren dat wij
bij vrijwel alle projecten een tevredenheidsgarantie afgeven. Dit betekent
dat wanneer de opdrachtgever niet tevreden is in de eerste 6 maanden,
wij het gehele systeem terugnemen en voor 100% crediteren.

“HET ZIT ONS IN DE GENEN OM TE
ZOEKEN NAAR DE BESTE OPLOSSING”
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WIFI ZOALS THUIS
WiFi is een eerste levensbehoefte geworden. Nagenoeg iedereen wil
direct gebruik kunnen maken van het internet. De WiFi code is vaak het
eerste wat wordt gevraagd bij check in. Geen of slecht internet wordt
niet meer geaccepteerd. Bij boekingen zoekt de consument tegen
woordig gericht op het criterium “WiFi aanwezig”.
Daarnaast is het gebruik van WiFi internet de afgelopen jaren explosief
gestegen en zijn de eisen voor beschikbaarheid en snelheid van de
consument hoog en verwacht het hele gezin naar streaming TV te kunnen
kijken. In de recreatie en hospitality sector is het van belang mee te gaan
in deze steeds verder stijgende behoefte vanuit de consument. Doel is
om continu snel en betrouwbaar Wifi aan uw gasten te kunnen bieden,
Wifi zoals men dat thuis ook ervaart. Wij adviseren u in deze graag!

WIFI SYSTEMEN DIE WERKEN
Internet over coax, DOCSIS internet,
WiFi Access Points
De aanwezigheid van WiFi speelt bij veel gasten een belangrijke rol in
de keuze voor het uitzoeken van een geschikte accommodatie of een
ligplaats in een jachthaven. De gemiddelde gast verwacht tegenwoor
dig snel en stabiel WiFi, WiFi zoals thuis. Valt WiFi tegen dan is men al
snel geneigd deze negatieve ervaringen online te delen.

“HERTZINGER GARANDEERT EEN
GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE
VAN UW WIFI NETWERK”
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BESTAANDE COAX NETWERKEN
Er worden in Nederland nog steeds nieuwe coaxnetwerken aangelegd.
Zeker wanneer het de laatste meters tot in het onderkomens betreft.
Vanaf 1986 worden er door ons coaxnetwerken uitgerekend waardoor
er op alle aansluitingen digitale TV en snel internet beschikbaar is. Een
bestaand coaxnetwerk kan vaak prima worden gerenoveerd, waardoor
na renovatie internetsnelheden tot 1 Gbps mogelijk zijn!
De bestaande coaxkabels worden voorzien van nieuwe connectoren,
de apparatuur in de CAI kasten wordt vervangen afhankelijk van de
ouderdom worden de einddozen in de onderkomens vervangen. In enkele
gevallen worden de hoofd CAI kabels vervangen door glasvezelkabels.

Bij grote netwerken worden steeds vaker de Coax 3 kabels vervangen
door glasvezelkabels. De coaxkabels worden voorzien van nieuwe con
nectoren, de materialen in de buitenkasten worden, afhankelijk van de
technische staat, vervangen of van een upgrade voorzien en eventueel
worden ook de TV aansluitpunten in de onderkomens meegenomen in
het upgrade proces. Na deze renovatie is het oude coaxnetwerk klaar
voor de toekomst.

“EEN BESTAAND COAXNETWERK MAKEN WIJ GESCHIKT VOOR
DOORGIFTE VAN DIGITALE TELEVISIE EN INTERNET MET EEN
SNELHEID TOT 1 GBPS”

7
6

O
T
E
L

OP ZOEK NAAR GLASVEZEL
Hertzinger ontwerpt glasvezelnetwerken
voor bungalowparken en campings.

Ook binnen hotels wordt deze nieuwe infrastructuur steeds vaker
aanbevolen. Of het nu gaat om een volledig nieuw aan te leggen
glasvezelnetwerk of alleen het vervangen van een bestaand coax
netwerk: Wij adviseren u graag zodat u verzekerd bent van een
netwerk passend bij het gebruik van uw gasten. Wij adviseren u
graag zodat u verzekerd bent van een netwerk passend bij het
gebruik van uw gasten zodat u beschikt over een uitstekend
netwerk voor de komende jaren!

WIJ ADVISEREN ZODAT U BESCHIKT
OVER EEN UITSTEKEND NETWERK
VOOR DE KOMENDE JAREN!

“IN ONS LEVERINGSPROGRAMMA VINDT U ALLE
VOORKOMENDE GLASVEZELMATERIALEN.”
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“WIJ ZOEKEN VOOR U UIT WAT VOOR U DE
MOGELIJKHEDEN ZIJN EN GEVEN U EEN
VRIJBLIJVEND VOORSTEL”

INTERNET AANVOER
Via glasvezel, via kabel TV (coax),
via 4G, via straalverbinding

internet

Heeft u een langzame of helemaal geen internet aanvoer
en heeft u toch internet nodig op een park, bedrijfsgebouw,
woonhuis, camping of jachthaven? Of heeft u een tijdelijke
internetverbinding nodig voor een evenement of bouwlocatie?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden om gebruik te maken
van een internetaanvoer.

VIA 4G

VIA STRAALVERBINDING

4G LTE aanvoer, onbeperkt volume door heel Europa (geen data beper
kingen!) en met snelheden tot 150Mbps. Snel inzetbaar, korte contract
periodes (vanaf 12 maanden), speciale recreatie tarieven (7 maanden
actief – 5 maanden niet actief). Ook toepasbaar als Redundante
verbinding.

Als aanvoer van internet is een straalverbinding een goed, zeer betaalbare
en volwaardig alternatief. Hoge snelheden met grote betrouwbaarheid
vaak eenvoudig en binnen een aantal dagen te realiseren. Via een straal
verbinding (draadloos glasvezel), onbeperkt volume en met snelheden tot
500Mbps. Een draadloze glasvezelaansluiting, betrouwbaar en snel.

VIA GLASVEZEL

Laat u informeren of een glasvezelaansluiting tot de mogelijkheden
bestaat. Wij zijn onafhankelijk en hebben goede contacten met na
genoeg alle glasvezelleveranciers zodat wij u in contact kunnen brengen
met de voor u beste glasvezelaanbieder. Is er geen glasvezelaansluiting
mogelijk dan kunnen we u ook informeren omtrent de Ziggo, Delta of
KPN mogelijkheden. Glasvezelverbinding onbeperkt volume en met
snelheden tot 1Gbps.

VIA INTERNET VIA SATELLIET
Als er geen aanvoer van internet mogelijk is, is een internet via satelliet
systeem het beste alternatief. Een goed, zeer betaalbare en volwaardig
alternatief met snelheden tot 20Mbps down en 2 Mbps up. Deze systemen
zijn overal in Europa te plaatsen.
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EIGEN ZENDERKEUZE

TV SYSTEMEN

De keuze uit het aantal TV zenders is nagenoeg ongelimiteerd.
Ondanks het enorme aanbod is een zenderpakket van 15 tot 30
zenders vaak voldoende. Er wordt steeds meer online gekeken via
een smartphone of tablet. Hierdoor is de vraag naar speciale TV
zenders als film en sportzenders afgenomen.

TV geeft rust en ontspanning

Bij Hertzinger heeft u de garantie dat er ook in de toekomst
voordelig TV van uitstekende kwaliteit kan worden aangeboden.
Dit kan worden bereikt met een eigen digitaal TV ontvangststation.
De aanvoer van de diverse zenders naar het eigen ontvangststation
kan worden gerealiseerd via satelliet, ether, glasvezel, kabel TV of
via internet (IP).
Ook is een combinatie van de verschillende aanvoerbronnen
mogelijk. Met een digitaal TV ontvangststation kan ook uw eigen
content, zoals een informatiekanaal of camerasignaal, aan het
zenderpakket worden toegevoegd. Stel uw eigen zenderpakket
samen en wij zorgen voor een superieure beeldkwaliteit !
De meeste TV toestellen kunnen de digitale TV programma’s direct
ontvangen. Bij oudere TV toestellen kan gebruik worden gemaakt
van een externe digitale ontvanger. Wij helpen u bij het maken van
een keuze voor de beste of de meest gunstige oplossing.
De digitale TV en radio programma’s zijn voorzien van EPG (Elek
tronische Programma Gids) waarbij het huidige en komende TV
programma in een balk onderaan het TV scherm wordt weergeven.

TV ONTVANGSTSTATION
Doordat wij gebruik maken van professionele apparatuur is de
aanschaf van een digitaal TV ontvangststation een bedrijfszekere
keuze. Deze apparatuur zorgt ervoor dat er verschillende zenders
van diverse bronnen worden geselecteerd en opnieuw worden
samengevoegd. Gecodeerde zenders wordt in de apparatuur
“open gezet” en on-versleuteld verder gedistribueerd. Samen met
u bepalen wij welke zenders er aan de gasten worden aangeboden.
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HOTEL-TV TOESTELLEN
De hotelgast verwacht TV op zijn kamer. Tegenwoordig zelfs van hoge
kwaliteit en op zijn minst vergelijkbaar met thuis. Voor de buitenlandse
gast is het belangrijk dat zijn meest populaire TV zenders worden aan
geboden. Voor Nederlandse gasten geldt dat tenminste de publieke en
commerciële zenders beschikbaar moeten zijn.
Wij bieden voordelige digitale TV pakketten aan waarmee u de gasten
een afgestemd pakket van televisiezenders kunt aanbieden. Naast de
bekende merken LG en Philips leveren wij ook voordelige Hotel TV
toestellen.
Het wordt steeds belangrijker de gast goed te kunnen informeren. Hotel
TV systemen van LG en Philips bieden een informatieschil waarmee de
TV toestellen de stijl van het hotel of recreatiepark krijgen. Op het TV
toestel is vervolgens alle, voor u, belangrijke informatie te vinden. Deze
informatie kan door uzelf of door uw receptiemedewerkers snel en zeer
eenvoudig worden aangepast.
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Nieuwe hotel TV toestellen lezen, met een door ons geleverd digitaal TV ontvangst-station, de zenders
automatisch in. Ook bij zenderwijzigingen passen de TV toestellen de zenderlijst automatisch aan zodat
alle zenders weer op een logische volgorde staan. Wij leveren diverse merken TV toestellen, naast de
bekende merken LG en Samsung leveren wij ook voordelige TV toestellen waarbij een startscherm van
uw hotel een standaard is!

Het streamen van content is momenteel overal punt van discussie. De
gast heeft zijn eigen abonnementen bij zich en wil deze graag streamen
naar het TV toestel. Dit is de meest moderne manier van TV kijken,
vanzelfsprekend dat wij hier oplossingen voor hebben.
15
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“LAAT ONS U INSPIREREN OP HET GEBIED
VAN DIGITAL SIGNAGE”

DIGITAL SIGNAGE
Informeer uw gast, altijd actueel,
genereer meer omzet, eenvoudige bediening

Op elke locatie waar gasten, klanten, bezoekers of patiënten komen is
het informeren essentieel. Dit kan variëren van Way Finding (beweg
wijzering), het dagprogramma, openingstijden, verschillende menuborden,
wachtkamer TV of reclame.

Folders of instructies worden nauwelijks meer gelezen, de eerste vragen
van consument wordt door Digital Signage afgevangen. Schermen in
Landscape (horizontaal) of Portrait (verticaal) en in vele afmetingen
informeren de gast, bezoeker of patiënt zodat uw medewerkers minder
worden belast.

Via een softwareprogramma, wat in the cloud staat, kunnen geauto
riseerde medewerkers op kinderlijk eenvoudige manier informatie op
de verschillende schermen aanpassen zodat de informatie altijd actueel
is. Laat ons u inspireren op het gebied van Digital Signage!
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INTERCOM SYSTEMEN
Gestapelde bouw, binnentoestellen,
bellentableaus, toegangsautomatisering
Sinds eind 2008, wanneer de eerste grote smartphone werd geïntroduceerd,
is de ontwikkeling van internet, TV kijken, de bijbehorende netwerken en
de vraag van uw klanten enorm veranderd. Internet werd WiFi, lineaire TV
werd Netflix en de vraag naar glasvezel bleef alsmaar groeien. Toch blijven
wij aanbellen bij appartementengebouwen en kantoorpanden, via een
‘ouderwets’ knoppen paneel. Soms uitgevoerd met een camera. Tot nu.

“INTERCOM VAN DEZE TIJD”

Met onze interactieve intercomsystemen maken wij niet alleen een stap
naar de toekomst, wij maken een stap van verleden naar heden. Door het
toepassen van al uw normale gebruiksgemakken van nu in een intercom.
Maar nu horen wij u denken “moeten mijn bewoners, gasten of klanten
hier dan een technisch wonder voor te zijn?” Nee!
Wij brengen de handigheden van nu zoals op afstand zien wie er voor de
deur staat, hiermee kunnen communiceren en de deur openmaken, zonder
het gemak van vroeger op te geven. Er blijft een knoppen paneel, of een
digitaal paneel zodat jong en oud het kan blijven bedienen.
Met sleutel-tags geeft u de bewoner of gast toegang tot het appartementen
gebouw of het park. En dan alleen toegang tot de vooraf aangegeven
ruimtes of delen van het park. Is er een sleutel-tag verloren dan is deze
eenvoudig uit het systeem te verwijderen zodat misbruik tot het verleden
behoord.
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OPLOSSINGEN VOOR:
Er zijn honderden cases in de verschillende doelgroepen. Onderstaand een
voorbeeld per doelgroep.
OVERHEID
Voor de overheid hebben wij alle Asielzoekerscentra in Nederland voor
zien van een WiFi systeem. De vraag was om de inwoners te voorzien
van WiFi internet; echter er was geen UTP of glasvezelnetwerk aanwezig.
Het bestaande coaxnetwerk is gerenoveerd en alle kamers of woningen
zijn voorzien van een coaxmodem waardoor er nu wordt voorzien in snel
en betrouwbaar WiFi internet in de onderkomens.

ZORG
Een nieuw concept, een zorghotel in Utrecht is voorzien van TV toestellen
in alle kamers en een eigen TV systeem op basis van IP (IPTV). De patiën
ten hebben als basis een 30 tal TV zenders en kunnen bij de receptie een
extra film pakket of sport-pakket afnemen. De receptioniste selecteert
de betreffende dienst bij de patiënt waardoor deze direct beschikt over
deze zenders.

RECREATIE
Een groot park in het midden van het land is voorzien van een WiFi systeem
wat gevoed wordt door de coaxkabel en alle vaste onderkomens zijn

voorzien van een WiFi modem. Het coaxnetwerk is voorafgaand gere
noveerd en er is een eigen digitaal TV systeem opgenomen. Binnenkort
worden de Coax 3 kabels vervangen door glasvezel om te voorzien in
nog sneller internet aan de gasten.

WONINGBOUW

HOSPITALITY

Een netwerk om de intercom en deurtoegangscontrole systeem te
ontsluiten, een netwerk voor kabel TV, een netwerk voor internet en
een netwerk om eventuele schotels aan de gevel te voorkomen. Zo is
in Tilburg een oud klooster omgebouwd tot woningen waarbij een
DOCSIS systeem zorgt voor supersnel internet, een eigen TV systeem
zorgt voor alle populaire TV zenders, een intercomsysteem, op basis van
IP, zorgt voor toegang van de gasten en een sleutel-tag systeem geeft
de bewoners toegang tot het gebouw, de slagboom en de parkeergarage.

In een groot hotel zijn alle TV toestellen vervangen voor moderne
43 inch en 48 inch TV toestellen alle voorzien van een informatieschil.
Hierdoor zijn alle toestellen op afstand te programmeren en wordt
de gast voorzien van de meest actuele informatie op de kamer.
Het TV ontvangstsysteem is omgebouwd naar een systeem voor
ontvangst van Digitenne volledig in HD en de meest moderne
compressietechniek (HEVC).
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ONLINE WEBSHOP
Onze webshop staat boordevol producten voor elektrotechnische
installateurs, maar ook voor recreatiebedrijven. Een professionele
WIFI repeater, coaxkabels, glasvezelmaterialen, patch-kabels, of
een versterker? U vindt het allemaal in onze webshop https://
webshop.hertzinger.com.
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Al onze klanten hebben toegang tot de webshop, heeft u nog
geen account dan kunt u deze eenvoudig zelf aanmaken. Heeft
u vragen of als er iets niet duidelijk is dan kunt u altijd contact
opnemen met één van onze productspecialisten via 033-4610337.

Uw Kortingscode [

] Geldig tot 1 maart 2020
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WWW.HERTZINGER.COM
HSO Hertzinger BV.

‘t Koendert 1 - 3831 RB Leusden
T. +31 - (0)33 4610337
info@hertzinger.nl

