
Weet jij nog wat je afneemt
en daadwerkelijk nodig hebt?

DECOM.NL/SITE-SURVEY

Praktijk laten aansluiten op de behoefte

Betaal je voor wat je afneemt en neem je af waar 

daadwerkelijk behoefte aan is. Twee cruciale vragen 

kenmerkend voor onze aanpak en gebaseerd 

op onze jarenlange ervaring. We noemen dit ‘het 

thermometermoment’. De uitkomst hiervan leggen we 

aan tegen de wensen en eventuele probleemstelling.

Onafhankelijk onderzoek
Decom vliegt de inventarisatie merk- en 

leverancier-onafhankelijk aan. We keuren niet 

ons eigen vlees, noch hebben we belang bij de 

uitkomst. Daarom zijn we nooit terughoudend 

in onze conclusies en aanbevelingen. Met ons 

advies kan je gerust de markt op. Die garantie 

heb je!

SITE SURVEY

Overzicht kwijt?

Met de Site Survey

direct duidelijkheid!

Bedrijven raken door de jaren heen het overzicht kwijt op wat ze allemaal aan connectiviteit in huis 

hebben. Hier biedt Decom de helpende hand. We inventariseren en analyseren de stand van zaken 

rondom de infrastructuur, verbindingen, apparatuur. Technisch en administratief.

PRAKTISCHE REDENEN

DE SITE SURVEY GEEFT ANTWOORD

SITE SURVEY IN 4 STAPPEN

Kan ik overstappen naar de cloud

Is mijn omgeving toekomstproef

We hebben sloom internet

Klachten over onze bereikbaarheid

Kloppen de facturen nog wel

Ik wil telefonie en ICT samenvoegen



Meer weten over onze aanpak en wat we zoal aan telecom en ICT inventariseren? 
De specialisten van Decom lichten het graag persoonlijk toe! 

0316 282557 of info@decom.nl. Check voor meer info: decom.nl/site-survey

ALTIJD VOORDEEL

Wat de uiteindelijke conclusie ook is, we durven te stellen dat een site survey altijd leidt tot voordeel. Of 

het nu een besparing is op de directe kosten, het verbeteren van de efficiency van medewerkers, verhogen 

veiligheid, of het bedrijf laten voorsorteren op de toekomst. Je bedrijf heeft er aantoonbaar baat bij.

Compleet overzicht van wat
je in huis hebt
De Site Survey is een praktische inventarisatie. Het geeft een 

compleet en actueel beeld van de huidige situatie. 

Fysiek schouwen locatie(s)
We keren de hele technische omgeving binnenstebuiten en checken alles tussen kruipruimte en verlaagd 

plafond.

Polsen behoefte
Met weten wat je in huis hebt, ben je er nog niet. Je wilt ook weten of wat je hebt past bij waar je behoefte aan 

hebt. Nu en in de toekomst. 

3

4

2

Tip!

Combineer de Site Survey 

met andere diensten van 

Decom zoals de Wifi Check 

en krijg een compleet beeld 

van de kwaliteit van je infra 

en connectiviteit.
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Quick scan factuur en contract
Regelmatig zien we dat facturen zijn vervuild en niet meer 

aansluiten op de werkelijkheid. Naast een quick scan van de 

factuur bieden we optioneel ook analyse op verbruik.

Presenteren praktisch advies
Ons onderzoek vertalen we naar een no-nonsense advies. We 

geven een helder en compleet beeld van wat er in gebruik is, 

waarvoor wordt betaald, waar daadwerkelijk behoefte aan is en 

wat de mogelijkheden zijn. 

Site Survey in vier stappen
Het onderzoek verloopt volgens een vast proces: de handvatten voor onze engineers. Op basis van slimme 

klant-uitvraag maken we de inventarisatie specifiek.
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