
HTC International 
HTC International is al ruim twintig jaar dé professionele totaal-

leverancier van communicatieoplossingen en turn-key projecten. 

Wij zijn zowel nationaal als internationaal actief. Onze missie is met 

ons producten- en dienstenpakket te voorzien in al uw communica-

tiebehoeften, tegen zo laag mogelijke kosten. HTC International is 

gespecialiseerd in het totale pakket van bekabelingsconcepten, 

telecommunicatie, beveiliging en diverse speciale audio- en 

videotoepassingen tot netwerkgerelateerde ICT.

HTC International levert bekabelingsconcepten van alle grote wereld- 

spelers en is al jarenlang partner van de meest gerenommeerde 

partijen op het gebied van netwerkbekabeling. Door deze fabrikan- 

ten is HTC International geautoriseerd om deze bekabelingsconcep- 

ten te installeren en te certi�ceren. Daarnaast is HTC International 

gemachtigd om namens de fabrikant garantiecerti�caten uit te geven. 

Waarborging van kwaliteit en kennis
Technologische ontwikkelingen volgen wij op de voet, zodat wij 

u onze diensten kunnen aanbieden conform de laatste stand der 

techniek. Om kwaliteit, kennis en de technologische ontwikkelingen 

te verwezenlijken is opleiding van onze medewerkers van groot 

belang. HTC International zorgt ervoor dat zijn personeel goed 

is opgeleid en op de hoogte is van de laatste technieken 

en ontwikkelingen. 

Certi�cering
Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid staan bij HTC International 

hoog in het vaandel. Dat uit zich niet alleen in de kwaliteit van onze 

producten en diensten, maar ook in een goed en duidelijk kwaliteits- 

en veiligheidsbeleid. HTC International is VCA-, ISO 9001-2008- en 

NCP-gecerti�ceerd en draagt hiermee zijn focus op kwaliteit en 

veiligheid uit.

Diensten van HTC International
Met een breed scala aan diensten is HTC International in staat 

u voor al uw communicatiesystemen een zeer hoge mate van 

betrouwbaarheid en beschikbaarheid te garanderen. Voor al onze 

oplossingen en projecten verzorgt HTC International een volledig 

dienstenpakket. Wij ondersteunen onze klanten zowel met advies 

en ontwerp als met het aannemen en uitvoeren van eenvoudige tot 

complexe projecten. Daarbij kunnen we 24/7 ondersteuning leveren.

HTC International streeft ernaar u zoveel mogelijk te ontzorgen. 

Wij zijn in staat om probleemoplossend, snel en ef�ciënt u van 

dienst te zijn. Daardoor kunt u zich richten op uw kernactiviteiten. 

HTC International verzorgt het totale dienstenpakket van levering, 

installatie en onderhoud met uitgebreide serviceverlening. 

Door onze jarenlange expertise kunnen wij u goed adviseren bij 

het oplossen van uw netwerk- en communicatievraagstukken. 

Naast een betrouwbare consultant heeft u met HTC International 

ook dé professionele installateur in huis en bent u verzekerd van 

de beste kwaliteit met het grootste gemak.

Bekabelingsconcepten
De netwerkinfrastructuur is het fundament van al uw communicatie-

systemen. Als we hieraan toevoegen dat de diversiteit van aan de 

netwerkinfrastructuur gekoppelde systemen exponentieel toeneemt, 

hebben we alle ingrediënten om er voor te zorgen dat de netwerk-

infrastructuur (het fundament) in orde moet zijn. 

Dat wil zeggen dat het fundament van al uw communicatiebehoef-

ten en -wensen besloten ligt in de juiste netwerkinfrastructuur. 

Computersystemen, communicatiesystemen, gebouwbesturing, 

toegangscontrolesystemen, klimaatbeheersing, safety- en security-

systemen, automatiseringssystemen en telefonie zijn volledig 

afhankelijk van een gedegen netwerkinfrastructuur.

Netwerkbekabeling
HTC International kan zowel ondergronds als inpandig alle 

netwerkinfrastructuren aanleggen op het gebied van koperen 

backbonebekabeling, Cat5E t/m Cat7A-netwerkbekabeling, COAX 

of glasvezel. De huidige universele datanetwerken worden gebouwd 

met twisted pair-kabels en zijn onderverdeeld in een aantal classes 

die weergeven welke frequenties en datasnelheden volgens de 

geldende internationale standaarden van toepassing zijn. 

Alle bekabelingsconcepten van de meeste A-merk concept-

leveranciers worden door HTC International zorgvuldig 

geïnstalleerd, gemeten en gecerti�ceerd opgeleverd.

Glasvezelbekabeling
Glasvezel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het overbruggen van 

lange afstanden of om een zeer snelle en hoge capaciteit te kunnen 

garanderen. De glasvezelverbindingen worden door HTC International 

als kabel gelegd of ingeblazen in buis of duct. Als bedrijf testen en 

keuren wij glasvezelinstallaties conform de speci�caties van de klant 

en geldende normen en standaarden. Onze montageteams bestaan 

uitsluitend uit gecerti�ceerde glasvezelmonteurs. Voor de voor 

certi�catie benodigde metingen, zoals OTDR en PMD, beschikken 

wij over gekalibreerde meetapparatuur en gespecialiseerd personeel 

om de kwaliteit van de installatie te waarborgen.

Netwerkinfrastructuur
Alle kabels die onderdeel zijn van de netwerkinfrastructuur komen 

uiteindelijk uit in een ruimte en worden ondergebracht in een 

patchkast. De patchkast is een belangrijk geïntegreerd onderdeel 

van de bekabelingsinfrastructuur, omdat ook de apparatuur die 

wordt aangesloten in dezelfde patch-/serverkasten wordt geplaatst. 

Afgestemd op uw situatie kan HTC International u voorzien van 

advies, levering en installatie vanaf een kleine patchkast tot en met 

een volwaardige computerruimte of datacenter met o.a. corridors en 

geïntegreerde koeling, power management, noodstroom en beveiliging.  

Telecom
Telecommunicatie is het belangrijkste communicatiemiddel binnen 

een organisatie. HTC Internationaal levert de modernste en meest 

geavanceerde communicatiesystemen, die analoog, digitaal, 

SIP en VoIP ondersteunen, waardoor wij altijd een professionele 

oplossing kunnen bieden voor uw telecommunicatiebehoefte. 

HTC International is als geen ander in staat u met al onze kennis 

en ervaring te voorzien van dé telecommunicatieoplossing voor nu 

en de toekomst. 

DECT
Binnen organisaties zijn �exibiliteit en mobiliteit van essentieel 

belang. Draadloze systemen zijn niet meer weg te denken en  

steeds belangrijker vanwege de brede toepassingen. 

Draadloze telefoons kunnen geïntegreerd worden in uw telefoon-

systeem, zodat draadloze gebruikers alle voordelen van vaste 

telefonie hebben zonder daarbij locatiegebonden te zijn. Met het 

geïntegreerde DECT-systeem kunnen uw medewerkers zich vrij 

bewegen door het bedrijf, binnen of buiten, en toch constant 

bereikbaar zijn. 

GSM-integratie
Het is ook mogelijk uw GSM-toestel volledig te integreren in uw 

telecommunicatieplatform. Met GSM-integratie bent u (in tegenstel-

ling tot een geïntegreerde DECT-oplossing) wereldwijd bereikbaar 

met behoud van alle faciliteiten van uw communicatieplatform. 

Met het oog op de toename van het gebruik van smartphones en 

de gebruiksvriendelijkheid van applicaties die beschikbaar zijn voor 

smartphones is GSM-integratie een fantastische tool om o.a. call 

�ow te optimaliseren en uw klanten nog beter van dienst te zijn. 

Met het aanleggen van een DAS-netwerk, dat functioneert als uw 

eigen GSM-netwerk, kan HTC International uw dekking garanderen 

zodat u verzekerd bent van optimaal bereik binnen uw organisatie. 

Messaging
Messagingsystemen genereren tekstuele en/of gesproken berichten 

op een vast en draadloos toestel of monitor. Bij calamiteiten informeert 

het systeem de gebruiker over een ontstane situatie. Dit systeem 

kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het toegangscontrole-

systeem, brandmeldsysteem, procesbesturingssystemen etc., 

zodat men bij calamiteiten veilig, snel en verantwoord het pand 

kan verlaten en de noodprocedure op die manier direct en adequaat 

in werking wordt gesteld. Met messagingsystemen is het mogelijk 

personen te lokaliseren, zodat men altijd zicht heeft op waar iemand 

zich bevindt en diegene tijdig kan worden geïnformeerd. Het systeem 

verhoogt uw persoonlijke veiligheid, de veiligheid van uw medewer-

kers en de bescherming van uw materialen en eigendommen.

SIP/VoIP
Via SIP/VoIP bellen betekent telefoneren met meer mogelijkheden 

en �exibiliteit, tegen aanzienlijk lagere kosten. Wat verandert is 

de verbinding die u gebruikt om te bellen en gebeld te worden. 

Met SIP gaat u voor uw telefonie gebruik maken van uw internet-

verbinding in plaats van de traditionele telefoonlijn. Door een slimme 

techniek lopen deze diensten probleemloos over dezelfde verbinding. 

Het is een feit dat de internettechnologie een revolutie heeft ontke- 

tend in de communicatie. De VoIP- en SIP-protocollen maken multi- 

mediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) 

mogelijk, waardoor uw communicatiemogelijkheden eindeloos zijn. 

Over de IP-gateways van de telefoonsystemen kunnen meerdere 

locaties van een onderneming met elkaar worden verbonden. 

Daarnaast kunnen buitendienstmedewerkers of thuiswerkers een- 

voudig en zonder problemen in het netwerk worden geïntegreerd. 

Analoog en digitaal
HTC International heeft jarenlange expertise met betrekking tot 

traditionele telefooncentrales die gebruik maken van het analoge 

of digitale netwerk. Hierdoor kan HTC International u altijd 

een hoge mate van dienstverlening bieden. Het analoge of 

het digitale netwerk wordt steeds vaker vervangen door een 

SIP/VoIP-verbinding. HTC International kan u ook volledig van 

dienst zijn aangaande de openbare infrastructuur. Of het nu gaat 

om porteren naar SIP, het aanvragen van extra nummers, 

het voorzien van 088-, 085- nummers of het aanvragen van een 

analoge, ISDN-, XDSL- of glasvezelverbinding, wij verzorgen 

het volledig voor u.

Software-applicaties
Om ook uw backof�ce-systemen te integreren met uw telecom-

municatiesysteem zijn er verschillende CTI-koppelingen mogelijk. 

Deze koppelingen zorgen voor integratie met uw primaire bedrijfs-

processen, waarmee de ef�ciency wordt verbeterd. CTI-oplossingen 

zijn ook beschikbaar voor managementrapportagedoeleinden.

Hosted
Onder hosted verstaan wij telefonietoepassingen waarbij de 

telefoontoestellen middels VoIP worden aangesloten op een extern 

geplaatste telefooncentrale. Hierdoor maakt u gebruik van alle 

faciliteiten van een moderne telefooncentrale zonder dat u hoeft te 

investeren in een kostbaar eigen telefoonplatform. Onze diensten 

zorgen er voor dat uw telecommunicatiesystemen beschikbaar en 

betrouwbaar zijn. Met onze hosted oplossingen kunnen wij ook in 

al uw telecommunicatiebehoeften voorzien.

Helpdesk
Onze helpdesk staat dagelijks telefonisch klaar om u technische 

ondersteuning te bieden en eventuele storingen aan uw installatie 

tijdig te verhelpen. Onze helpdeskmedewerkers hebben jarenlange 

technische achtergrond opgebouwd en kunnen de meeste problemen 

telefonisch of remote verhelpen. Mocht telefonische ondersteuning 

en advisering niet voldoende zijn, dan staan onze professionele 

technici 24/7 voor u klaar om een eventuele storing op locatie snel 

en adequaat te verhelpen.  

Service-overeenkomst
Ondanks de huidige moderne technieken en de hoge kwaliteit van 

de producten is het over het algemeen beter een preventief en 

correctief onderhoudscontract voor uw installatie af te sluiten. 

Op deze manier verzekert u zich van de continuïteit van uw 

installatie zonder onvoorziene kosten. De service-overeenkomst is 

een all-in voorziening voor materiaal en arbeid. Mocht uw installatie 

onverhoopt toch in storing vallen, dan zorgt de serviceafdeling 

ervoor dat de storing kosteloos tijdig en vakkundig wordt verholpen 

zodat u zo min mogelijk hinder van de storing ondervindt.

All-in Rental
U kunt de installatie en het servicecontract direct kopen, maar wij 

kunnen ze u ook aanbieden middels een Rentalconstructie. Daarbij 

heeft u het voordeel van een goede technische installatie zonder 

direct beslag op liquiditeit. Deze dienst is beschikbaar voor uw com- 

municatie- en/of securitysysteem. All-in Rental omvat alle hardware, 

het installatiemateriaal, arbeid en de All-in serviceovereenkomst. 

Onze All-in Rental oplossing 
is een totaalvoorziening voor 
materiaal en arbeid 
inclusief servicecontract

Vanwege onze speci�eke expertise werken 
wij regelmatig voor derden zoals grote 
bouwcombinaties en elektrabedrijven, 
zowel nationaal als Internationaal.

Waarom All-in Rental?

       Geen investering nodig

       Geen afwaardering

       Geen beslag op liquiditeit

       Geen verouderingsrisico

Wat betekent All-in Rental voor u?

       Altijd het nieuwste en geschiktste systeem voor 

       uw communicatie- en securitybehoeften

       Altijd bereikbaar en beveiligd middels de serviceovereenkomst

       Lage maandelijkse kosten 



Beveiliging
Elektronische beveiliging is een effectief en betrouwbaar 

alternatief voor kostbaar bewakingspersoneel, waardoor traditionele 

beveiliging in veel gevallen uit kosten- en opbrengstenoverweging 

overbodig is. Camera's, sensoren, toegangssystemen en breed-

bandverbindingen zorgen voor de hedendaagse beveiliging en 

stellen u als ondernemer in staat overal en altijd zicht te hebben 

op uw bedrijfspand, bedrijfsactiviteiten, uw klanten en eventuele 

criminele activiteiten. Naast een van onze beveiligingsdisciplines 

kan HTC International u ook voorzien van een integraal 

beveiligingsplan. Hieronder verstaan wij toegangsregulatie, 

camerabeveiliging, brandbeveiliging en inbraakbeveiliging.  

Camerabeveiliging
HTC International levert hoofdzakelijk IP-CCTV camerasystemen. 

Deze systemen hebben het voordeel dat de camera’s breed 

inzetbaar zijn door de hoge en scherpe beeldkwaliteit. Daarbij kan 

gedacht worden aan kentekenregistratie, people counting, gezichts- 

herkenning, koppeling met interactieve narrowcasting en diverse 

andere toepassingen op zowel beveiligings- als marketinggebied. 

Al onze camerasystemen zijn embedded oplossingen waardoor u 

als klant volledig ontlast wordt. HTC International kan u adviseren 

welk systeem het meest geschikt is voor uw onderneming. 

Onze technici zorgen voor een professionele installatie waarbij de 

hardware op de juiste wijze wordt afgestemd op uw omgeving en 

uw speci�eke wensen.  

Toegangscontrole
Met een toegangscontrolesysteem bepaalt u wie waar en wanneer 

het pand of een bepaalde ruimte mag betreden. Met een toegangs-

controlesysteem kunt u gebruikers registeren en machtigen voor 

toegang tot verschillende ruimten. Het systeem machtigt de gebruiker 

en bepaalt of de gebruiker op het gewenste tijdstip toegang krijgt tot 

de locatie. HTC International ondersteunt u door het inventariseren 

van de zwakke plekken in uw interne beveiliging, waarbij rekening 

wordt gehouden met de leefbaarheid. Aan de hand van deze 

informatie wordt uw toegangscontrolesysteem ontworpen en 

volledig geïnstalleerd.

Brandbeveiliging
Brandbeveiliging van een gebouw of complex vereist een uitgebreide 

analyse om optimale beveiliging te kunnen waarborgen. Volgens de 

normen van de brandweer en verzekeringsinstanties volstaan 

standaardsystemen niet. Een brandbeveiligingsinstallatie is dus altijd 

maatwerk. U moet blindelings kunnen vertrouwen op een betrouw-

bare werking van het brandbeveiligingssysteem, zodat u de veiligheid 

van u medewerkers kunt waarborgen en eventuele schade aan uw 

pand of materialen kunt minimaliseren. 

HTC International levert, installeert en certi�ceert volledig geïnte-

greerde brandbeveiligingssystemen die brand signaleren, melden 

en bestrijden, zodat uw klanten, medewerkers, eigendommen en 

gebouwen maximaal tegen brand beveiligd zijn. De technici van 

HTC International zijn op de hoogte van de laatste wettelijke 

eisen op het gebied van brandbeveiliging en zijn volledig getraind 

en gecerti�ceerd om professionele brandbeveiligingssystemen 

te implementeren. 

Inbraakbeveiliging
Effectieve inbraakbeveiliging is beslist niet uitsluitend een kwestie 

van techniek. Bij HTC International nemen we daarom ook organi-

satorische en bouwkundige voorzieningen mee in ons advies. 

Deze dienen in eerste instantie ter preventie en in tweede instantie 

als beveiliging. Elektronische maatregelen zorgen ervoor dat 

inbraken en inbraakpogingen worden gedetecteerd, geregistreerd 

en gemeld aan een meldkamer. De coördinatie en opvolging van 

alarmmeldingen vindt in samenwerking plaats. Wij verzorgen 

systemen voor onder meer ruimtelijke bewegingsdetectie, 

antimaskeersensoren, glas- en trildetectie, terreinbeveiliging en 

deurstandsignalering, van kleinschalig tot complex en omvangrijk. 

De technici van HTC International zijn op de hoogte van de laatste 

wettelijke eisen op het gebied van inbraakbeveiliging en zijn volledig 

getraind en gecerti�ceerd om professionele inbraakbeveiligings-

systemen te implementeren conform wettelijke eisen vanuit o.a. 

verzekeringsinstanties.

Vragen & contact
Eén aanspreekpunt en één leverancier voor al uw 

telematicavraagstukken, HTC International staat 

voor u klaar. Bent u benieuwd wat HTC International 

voor u kan betekenen neem dan contact met ons op. 

Wij staan u graag te woord.

HTC International B.V.

Vinkenveld 2

5249 JP Rosmalen

T +31 (0)73 5232222

F +31 (0)73 5216593

info@htcinternational.nl


