
In één 
oogopslag 

Profiel: 
Betonstaalverwerkings-
bedrijf

Branche: 
Staalverwerking

Locatie: 
Zeeland 

Vraag: 
Compleet netwerk, in 
een uitdagende  
omgeving

Oplossing: 
Bekabeld- en draadloos 
netwerk 

Samenwerking
Ondanks de uitdagingen die dit project 
met zich mee brachten, heeft Cuvotech 
samen met Kannegieter een werkende 
oplossing weten te realiseren. Door de 
goede samenwerking tussen 
Cuvotech en Kannegieter zijn we in 
staat geweest om de vragen van de 
eindgebruiker die tijdens dit project naar 
voren kwamen snel en vakkundig te 
beantwoorden. Wij kunnen dan ook niet 
anders spreken van een zeer interessant 
project, waarbij de toegevoegde  
waarde van beide partijen goed naar 
voren is gekomen!

“Samen met onze 
partner Kannegieter ook 
bij deze klant een 
passende oplossing 
weten te realiseren!”
 
 
Pieter Cuppen, eigenaar Cuvotech
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Na geruime tijd gevestigd te zijn geweest in Schaijk heeft 
Geurts Betonstaal besloten om te verhuizen. In de plaats 
Zeeland is een compleet nieuwe productiefaciliteit gebouwd, 
inclusief de benodigde kantoorruimte. Cuvotech kreeg de 
vraag van Geurts Betonstaal om een netwerk, inclusief wifi, in 
de kantoren en productiefaciliteit te realiseren. 
 
Netwerk
Kwaliteit en continuïteit, twee belangrijke zaken voor Geurts 
Betonstaal. Met deze boodschap is Cuvotech aan de slag 
gegaan met het ontwerp van het netwerk. Cuvotech is sinds 
2019 een gecertificeerd AT&T-partner waardoor dit concept op 
een zeer efficiënte wijze ingezet kan worden. 
 
Wifi
Door de aanwezigheid van (uiteraard) veel staal en een
mobiele kraan in de productiehal, heeft Geurts Betonstaal een 
zeer uitdagende omgeving. Om de kwaliteit en continuïteit 
van wifi te waarborgen is er door Kannegieter een predictive 
site survey gemaakt. Hiermee wordt de omgeving in kaart 
gebracht zodat de eventueel aanwezige obstakels zichtbaar 
worden. In dit op maat gemaakte model lag de uitdaging 
vooral in de steeds wisselende omgevingsfactoren 
(mobiele kraan). Door gebruik te maken van verschillende type 
accecspoints, zowel indoor- als outdoor variant, is de  
dekkingsgraad uitstekend te noemen.


