
Maakt jouw organisatie gebruik van een professioneel DECT-systeem, maar hoor je steeds vaker

klachten over de gesprekskwaliteit? Dan wil snel en duidelijk de oorzaak weten en advies over  

oplossing van problemen. Hoogste tijd voor een grondige DECT meting!

Waardoor zijn er problemen met mijn 
DECT-netwerk?
Er kan natuurlijk wat mis zijn met de geïnstalleerde apparatuur, 

maar het is ook mogelijk dat veranderingen in het pand ervoor 

hebben gezorgd dat het basisstation of repeater niet  

meer op de juiste positie staat. 

Last van haperende DECT-gesprekken? 

DECT METING

Mogelijke oorzaken 

Er kan natuurlijk wat mis zijn met de geïnstalleerde apparatuur, 

maar het is ook mogelijk dat veranderingen in het pand ervoor 

hebben gezorgd dat het basisstation niet meer op de juiste positie 

staat.

DECOM.NL/DECTMETING

Nieuw DECT  

netwerk?  

Laat dan vooraf de 

locatie en dekking in 

kaart brengen.

Decom maakt jouw netwerkproblemen  
inzichtelijk 

Op het eerste oog zou je niet direct denken aan een metalen kast 

die is verzet of een nieuw geplaatste stelling. Toch kan dit leiden tot 

storingen. Onze DECT meting laat je zien waardoor!

HOE ZIET DE DECT METING ERUIT?

Wegvallende gesprekken

Haperende verbinding

Slechte gesprekskwaliteit

Vertraging op de lijn

Geen verbinding

Storing op de lijn

HERKEN JE DEZE KLACHTEN?
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DOE DE DECT METING!



MET DE DECT METING DIRECT INZICHT IN PROBLEMEN,  
OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

Als je hebt geïnvesteerd in een professioneel 

DECT-systeem, wil je niet dat het netwerk het laat  

afweten. Is dat wel het geval? Onze DECT meting 

geeft je direct inzicht in oorzaken en concrete  

oplossingen.

Ben je geïnteresseerd in onze DECT meting? 
Aarzel niet en neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via

0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/dectmeting

Reken af met slechte 
kwaliteit verbindingen

DUIDELIJK ADVIES 
Onze rapportage geeft je duidelijkheid en voorziet je van concrete actiepunten. Metingen zijn altijd 

momentopnames. We adviseren daarom om regelmatig een dekkingsmeting te laten uitvoeren.

Hoe ziet de DECT meting eruit? 
De DECT meting test niet alleen de geïnstalleerde apparatuur en het bereik, maar brengt ook de inde-

ling van de bedrijfsomgeving en mogelijk storende elementen in kaart.

Wat testen we?
Met een professionele DECT Analyzer checken we de apparatuur op juiste instellingen, firmware,  

bereik en de kwaliteit van de lijn. 100% is perfect, 99% kan nog en alles eronder is niet goed genoeg.

Wat staat er in de rapportage? 
Analyse locatie, bereik en de geconstateerde problemen. 

Status van de DECT ontvangst

Duidelijk inzicht in het probleem én welke oplossing geschikt is. 
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