
1

Infosheet  
Internet

 Beurs van Berlage



2

Amsterdam Conference Centre 
Beurs van Berlage beschikt over een 
internetinfrastructuur die ten behoeve van 
evenementen voor gasten gebruikt kan 
worden. 

Deze ultramoderne infrastructuur is dubbel 

uitgevoerd, voorzien van professionele actieve 

componenten (router, firewall, switches) en 

aangesloten op twee glasvezelnetwerken 

waardoor de snelheid en de bedrijfszekerheid 

op hoog niveau is. Switches en Routers vormen 

de ruggengraat van het netwerk. Ze worden 

continu bewaakt en configuraties zijn op 

afstand of lokaal door te voeren. 

De 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. 

Ultramodern netwerk 
Routers zorgen voor de (beveiligde) koppeling tussen 

het netwerk bij de Beurs en het Internet. Het netwerk 

wordt ontsloten door verschillende routers (load 

balancing en redundantie).

Het netwerk loopt door het hele gebouw, daarbij 

wordt gebruik gemaakt van nieuwe afgeschermde 

bekabeling (Cat6A F/FTP) en Single mode Glasvezel. Dit 

netwerk vormt de basis van de digitale voorzieningen. 

Daarnaast zijn op diverse plekken professionele 

draadloze WiFi 6 zenders geïnstalleerd die op aanvraag 

ingezet kunnen worden voor evenementen. Deze 

draadloze voorzieningen kunnen grote hoeveelheden 

gebruikers tegelijk aan.

 

De zenders zijn door ons op maat te regelen en naar 

wens af te stemmen,  waardoor we qua internet 

elk evenement kunnen bedienen. De glasvezel 

internetproviders zijn Signet en Eurofiber.
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Internetinfrastructuur 
 
• De toekomst aan IT nu al beschikbaar: nieuw, betrouwbaar en volledig toegepast;

• Meer dan 6 km hoogwaardige afgeschermde Cat6a F/FTP bekabeling;

• Een glasvezel backbone, redundant van 20Gb/s;

• Zeer krachtige routers, firewall en switches;

• 105 WiFi 6 Access points met op de event vloer MultiGig aansluitingen;

• 24/7 Monitoring;

• 3rd Level premium IT ondersteuning en advies ook beschikbaar voor uw event;

• Bedrade aansluiting van 100Mbit/s, 1Gb/s, 2.5Gb/s, 5Gb/s en 10Gb/s;

• Dubbele glasverbinding (twee aparte providers);

• Maximaal 10Gb/s aan glasvezel internet;

•  VoIP (vergader)telefonie via een bedrade aansluiting;

•  Streaming studio;

• Speaker ready faciliteiten waarbij de content op elk podium beschikbaar gemaakt kan 

worden.

.

Latency

Latency is de term voor vertraging op het netwerk en wordt uitgedrukt in milliseconde. De tijdsvertraging is 

afhankelijk van het onderliggend netwerk en de afstand tussen zender en ontvanger. Als het netwerk goed is 

opgezet, is deze vertraging onder normale omstandigheden vrijwel niet merkbaar. De Beurs van Berlage heeft 

de afgelopen jaren geïnvesteerd in een uitstekend netwerk, waardoor de latency optimaal is: tussen de 1 en 4 

ms. De latency is wel afhankelijk van de snelheid van de externe server waarop deze getest wordt. De Beurs van 

Berlage heeft alleen invloed op de latency intern en richting het internet. 
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Vaste verbindingen

In vrijwel iedere ruimte in de Beurs van Berlage kan 

een vaste internetverbinding gerealiseerd worden. 

De vaste verbinding geeft zekerheid in gebruik met 

een constante bandbreedte van 100 Mb of meer en 

zelfs op basis van de nieuwste MultiGig standaard. De 

up/download snelheid is gelijk.

De uitgebreide IT voorzieningen maken het mogelijk 

om tijdelijk  een eigen netwerk binnen de Beurs van 

Berlage te creëren.

Livestream, Zoom meetings en/of een lijn met 

een dedicated public IP nummer zijn mogelijk en 

eventueel direct in een stand of demo ruimte te 

brengen.

WiFi 6 in de Beurs

Meer dan 100 beheerde WiFi 6 access points 

verzorgen het draadloze netwerk binnen de Beurs 

van Berlage. In alle event ruimtes zijn deze MultiGig 

aangesloten dat wil zeggen dat elk Access points 

minimaal 2,5Gbit/s aan data kan verwerken.

Eigen beveiligde WiFi wolk voorzien van een te kiezen 

gebruikersnaam en wachtwoord behoort tot de 

mogelijkheden

Gebruikersnaam:

- Minimaal 4 karakters

- Maximaal 24 karakters

- Enkel letters of nummers

Wachtwoord:

- Minimaal 8 karakters

- Enkel letters of nummers 

Mogelijkheid tot 10Gb internet glasvezel bij de Beurs 

van Berlage. Voor zowel de vaste lijnen als voor WiFi 

geldt een maximale gezamenlijke bandbreedte van 

1100 Mbit/s. Op verzoek (minimaal 4 weken van te 

voren) zijn bandbreedtes tot 10Gb/s mogelijk. 

Over de infrastructuur van de Beurs van Berlage 

kunnen tegelijkertijd  verschillende netwerken lopen 

cq worden gedefinieerd. Op deze manier kunnen 

afzonderlijke diensten binnen  een evenement (pers, 

balie, productie, sponsors) gescheiden worden 

aangesloten wat zorgt voor extra veiligheid, minder 

storing en een soepele snellere doorstroming van de 

(internet)data. 
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2e Glasvezelaansluiting 

Naast de bestaande glasvezelinternet aansluiting 

van 1Gb/s is er een tweede glasvezelaansluiting 

gerealiseerd. Deze aansluiting komt binnen via een 

andere provider en kent standaard een bandbreedte 

van 500 Mbit/s. Deze bandbreedte wordt momenteel 

gebruikt voor de breakout-rooms en een deel van de 

vaste lijnen welke bij een event worden aangevraagd. 

Deze bandbreedte kan op verzoek per event worden 

opgewaardeerd tot maximaal 10 Gbit/s. 

Verder kent deze aansluiting twee routes. De ene 

gaat richting het internet en de andere direct (buiten 

het internet om) naar de MediaGateway in Hilversum. 

Deze tweede route is speciaal bedoeld voor TV of 

vergaande live streaming events. 

Via de MediaGateway kan namelijk (zonder de 

beperkingen van het internet) geschakeld worden 

met de hele wereld. Deze tweede route is ook per 

maand af te nemen evenals speciale afspraken met 

de Mediagateway en hun diensten. Een aanvraag 

voor extra bandbreedte of de MediaGateway optie 

dient minimaal 5 weken van te voren te worden 

aangevraagd.

Tevens hebben we een permanente losse 

glasvezelkabel door de Grote Zaal naar de 

Effectenbeurszaal lopen, die kan worden gebruikt 

om met data of AV signaal snel van voor naar achter 

te komen.

Live TV / Radio

Een deel van de glasvezel kan worden geconfigureerd ten 

behoeven van Live TV / Radio uitzendingen. Een directe 

verbinding met de Media Gateway en Master Control room 

(live TV schakelcentrum) in Hilversum zijn mogelijk. Ook een 

live TV uitzending in een ander land of werelddeel of het 

Live streamen naar (een) Youtube (kanaal) behoren tot de 

mogelijkheden.
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Beurs 
van Berlage

 

Damrak 243

1012 ZJ Amsterdam

E events@beursvanberlage.com

T +31 (0)20 531 33 55

www.beursvanberlage.com

Tot slot
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat uw evenement van het hoogst mogelijke niveau is, door het bieden van 

persoonlijke aandacht. Daaronder valt ook het waarborgen van de veiligheid: voor u, voor uw gasten en voor 

onze medewerkers. Ongeacht de situatie bieden wij de vijfsterrenkwaliteit die u van ons gewend bent. Wij 

zijn uitsluitend gericht op het bereiken én overtreffen van al uw verwachtingen, ongeacht de grootte van uw 

evenement. Samen met onze eventmanagers zorgen we er samen met u voor dat uw evenement indrukwekkend 

en onvergetelijk wordt! 


