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KH Managed & Mobile Solutions 
 



Onze expertise: Mobiel Indoor  
• Specifieke indoor oplossingen voor mobiele operator  

 
• Operator onafhankelijke indoor oplossingen 

 
• C2000 installaties 

 
• DAS/Repeater oplossingen voor superjachten 

 
• Netwerk Audits 
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Wat kunnen we nog meer? 
• Small Cell Managed Services  

 
• Private GSM & Private LTE 

 
• WiFi, LAN, DECT, PaBX Solutions 

 
• Managed Services 

 
• Tetra – PMR – DAB – FM 

 
• High Density Wifi 
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Indoor Oplossingen, nodig of niet? 

Enerzijds 

• Verbetering dekking door introductie 4G 

• Introductie Voice over WiFi 

 

Anderzijds 

• Gebouwen worden meer en meer “radio-dicht” gemaakt 

• Capaciteitsbehoefte blijft groeien 

• Minder zendvermogen nodig met DAS systeem (ref. studie Erasmus) 

• Voice over LTE moet zich nog bewijzen (vooral aan cel grenzen) 

• Voice over WiFi moet zich nog bewijzen (kwaliteit) 

5 >>> Conclusie: JA! 



Het vraagstuk van onze klanten… 

1. Altijd en overal bereikbaar zijn 
 

2. Altijd en overal kunnen werken 
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• Toekomstvast 

• Multi-Operator 

• Zo min mogelijk impact op 

lopende werkzaamheden 

• Toekomstvast (25 jr) 

• Multi-Operator 

• Flexibel aan te passen 

• Weinig fysieke ruimte 

• Niet teveel partijen binnen 

• Toekomstvast 

• Multi-Operator 

• Kosten beperkt houden 



Wat is er nu beschikbaar? 
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Small-Medium Enterprise 

 

 
 

Repeaters (met mini-DAS) 

Small Cells (met mini-DAS) 

 

Aandachtspunten: 

Goedkeuring Operators 

Management Repeaters 

Voorkomen illegale repeater 

oplossingen 

Nog moeilijk bereikbaar voor klanten 

Medium size  

Kantoor, Hotel, Industrie, 

… 

 
 

Operators specifieke oplossingen 

Single-Operators DAS 

Multi-Operator DAS 

 

Aandachtspunten: 

Van wie is de oplossing? 

Gebruik voor meerdere operators 

tegelijkertijd vaak (te) kostbaar 

Large Venues 

Airport, Ziekenhuis, 

Stadions … 
 

Grote complexe DAS oplossingen, 

veelal met actieve elementen 

 

Aandachtspunten: 

Kostbare inkoppelingen van mobiele 

operators 

(incidentele) Grote capaciteits-behoefte 



Challenges in deze markt 

• Harmonisatie van (technische) eisen van Mobiele Operators aan DAS 
systemen 
 

• Transparantie in kosten van Operator inkoppelingen 
 

• Shopping list voor inkoppelingen van alle operators bij integratie partners 
 

• Acceptatie van verschillende soorten actieve oplossingen, nodig voor grotere 
locaties 
 

• Oplossingen voor SME segment (i.e. Small Cell as a Service) 
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Uitdagingen van morgen 
• Neutral Hosting concept voor locaties waar investering per operator  

niet economisch haalbaar is 
• Door Neutral Host provider (i.e. Koning en Hartman) 
• Al of niet met frequency sharing 
• De 4G techniek is er in de standaarden al op voorbereid 
• One stop shopping voor de klant 
 

• Small Cell oplossingen 
• Small Cell (as a Service) door Koning en Hartman 

• Niet operators specifiek 
• One stop shopping voor de klant 
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PRODUCTS & SYSTEMS  
Portfolio van industriële- en telecomproducten & 

oplossingen. Specialist in mobiele communicatie en 

automatisering. Expertise IoT en Smart 

Manufacturing. Samenwerking met vooraanstaande 

merken. Advisering en maatwerkoplossingen.  

 

PROJECTS & SERVICES   
Jarenlange ervaring met aanleg, onderhoud & beheer 

van data- en communicatienetwerken en systemen. 

O.a. glasvezel en Coax, indoor dekkingssystemen, 

DAS, LTE, 3/4G, mobiele netwerken, meldkamer- en 

telefoniesystemen 

 

ADVIES & CONSULTING 
Industrial automation & Telecom expertise. 

Projectmanagement, roll-out management, site 

acquisitie,  juridische dienstverlening 

  

Koning & Hartman:  

Telecom, Industrie & Infrastructuur 


