
Internet
Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage 
beschikt over een supersnelle internetinfrastructuur die is 
aangesloten op een directe glasvezelverbinding. Continu 
beheer, onderhoud en updates houden de kwaliteit op 
het allerhoogste niveau. Dit garandeert u een zeer goed 
internet met veel mogelijkheden.

Vaste lijnen
In vrijwel iedere ruimte in de Beurs van Berlage kan een 
vaste internetverbinding gerealiseerd worden. De vaste 
verbinding geeft u zekerheid in gebruik en een constante 
bandbreedte (Er is keuze uit 10, 100, of 300Mbit/s 
up/down gelijk en wel of geen publiek IP nummer). 
Livestream, het aansluiten van een specifiek apparaat of 
het creëren van uw eigen netwerk waarbij u bijvoorbeeld 
gebruik kunt maken van door de Beurs van Berlage 
geconfigureerde “vlan’s” is daardoor mogelijk. 

Zo kunt u bijvoorbeeld een “speakernetwerk” laten 
creëren met aansluitingen op elk podium en naar 
een centrale ruimte waar de sprekers hun (laatste) 
voorbereidingen doen. Met één druk op de knop zijn alle 
presentaties actueel en up-to-date op welk podium dan 
ook.   

WiFi en vaste lijnen kunnen in speciale configuraties 
samenwerken voor het geven van bijvoorbeeld interactieve 
demo's. 

WiFi mogelijkheden
De draadloze voorzieningen kunnen grote hoeveelheden 
gebruikers tegelijk aan. De zenders, voorzien van de 
nieuwste standaarden, zijn door ons op maat in te regelen 
en af te stemmen op uw wensen. Voor uw evenement 
wordt een draadloos netwerk op uw naam of op de naam 
van uw evenement geconfigureerd. 

Ook kunnen er afzonderlijke netwerken worden 
aangemaakt voor bijvoorbeeld pers, balie, productie en 
sponsoren. Dit zorgt voor extra veiligheid en een snellere 
doorstroming van de (internet)data. De inlognaam en 
het wachtwoord kunt u zelf bepalen. Wij adviseren u om 
hiervoor kleine letters te gebruiken i.v.m. het gebruik van de 
mobiele telefoon. 

Tot slot kan (een deel van) de glasvezel worden 
geconfigureerd ten behoeve van Live TV-/ radio-
uitzendingen. Een directe verbinding met de Media 
Gateway en Master Control room (live TV-schakelcentrum) 
in Hilversum is mogelijk. Ook een live TV-uitzending in een 
ander land of werelddeel of het livestreamen naar (een) 
YouTube (kanaal) behoren tot de mogelijkheden.



-  Directe internet glasvezelverbinding met een 
bandbreedte van 1000 Mbit/s (= 1Gb/s);

-  Hoge kwaliteit backbone: router, hoofdswitches en 
bekabeling;

-  Extra zware routers (regelstations) met een 
verwerkingssnelheid van 1000Mb/s (router speed) 
zorgen naast een ultra snelle toegang ook voor backup 
en de mogelijkheid om per event splitsingen in het 
data verkeer aan te brengen zodat geen van de vele 
mogelijkheden elkaar in de weg zitten;

-  Switches (verdeelstations) voorzien van dubbele 
glasvezelverbinding (bundeling naar 2000Mb/s).

Bekabeling: de backbone is geheel vervangen door dubbel 
uitgevoerde glasvezel. Zo gaat er rechtsom en linksom een 
verbinding naar het internetknooppunt. Door de dubbele 
uitvoering heeft de backbone nu een snelheid van 2000 
Mb/s. De interne glasvezel is verder toekomst bestendig, 
pakt geen storingen op van externe apparaten en heeft 
geen lengtebeperking.

Betrouwbaar netwerkontwerp met gescheiden disciplines 
en verschillende interne netwerken (vlans). (Tijdelijke) 
Privénetwerken kunnen zonder anderen te storen worden 
gedefinieerd. Per zaal of door de gehele locatie.

Specificaties

Maatwerk
Beurs van Berlage werkt samen met H&S 
Computerservices, een ICT-bedrijf gespecialiseerd in 
(grootschalige) ICT-oplossingen voor evenementen. Alle 
speciale configuraties, uitbreidingen van het systeem, al of 
niet door middel van glasvezel verbindingen zijn mogelijk. 
Vraag uw Account Manager of Event Manager naar de 
mogelijkheden.

Telefonie
Er kunnen verschillende telefonie voorzieningen ingezet 
worden via het bedrijfsnetwerk met een vast
telefoonnummer.


