
JK glasvezel 

 Info@JK-glasvezel.nl Van Steenhuijsstraat 35 
 www.JK-glasvezel.nl 5841 AG Oploo 

Verkoop   (088) 77 30 161 Krommehoekstraat 19 
Support   (088) 77 30 162 6641 KR  Beuningen 

 

 

JK glasvezel zet zijn ‘kennis’ in voor glasvezel voor iedereen in Nederland! 

JK automatisering heeft, als onafhankelijk adviseur, sinds 2015 actief bijgedragen aan een succesvolle 
glasvezelcampagne in het Land van Cuijk. Door de omvang en intensiteit van de glasvezel activiteiten is 

dit opgenomen in een aparte tak: “JK glasvezel”. 

 

Als partner en commercieel en technisch adviseur werkt JK nauw samen met het project team, 
initiatiefnemers, ambassadeurs, netbeheerders en is dealer van de dienstaanbieders. 
Onafhankelijk advies is daarbij onze inzet! 

 
Partner in campagnes gemeenten Bergen, Deurne, Gennep, Land van Cuijk en Mook en Middelaar 
Door jarenlange en ruime ervaring met breedband verbindingen en de glasvezel expertise en ervaringen 
van het project in het Land van Cuijk is JK als partner ook actief tijdens de glasvezelcampagnes in de 
gemeenten Bergen, Deurne, Gennep en Mook en Middelaar. JK gelooft in glasvezel voor iedereen en zet 
zich dan ook samen met alle betrokken partijen in om een succesvolle campagne te realiseren. 

 

Onafhankelijk dealer van glasvezelproviders 
JK glasvezel is onafhankelijk dealer van alle glasvezelproviders tijdens de campagnes in het Land van 
Cuijk, Gennep en Deurne. JK is dealer van de particuliere glasvezelproviders Glasnet, Multifiber, 
Netrebel, Plinq, SNLR, TriNed en Tweak, en zakelijke glasvezelproviders Plinq, TriNed en WeServe. 

 
Inwonersadvies en ondersteuning 
JK glasvezel informeert en adviseert inwoners over wat glasvezel kan betekenen en welke pakketten 
interessant kunnen zijn. JK streeft altijd naar het best passende pakket voor de aanvrager. Zowel 
particulieren als bedrijven kunnen zich bij JK inschrijven voor glasvezel door een abonnement af te 
sluiten bij één van de providers. 

 

Wij zullen tevens ondersteuning bieden bij de uitrol van het netwerk en kunnen voor providers en 
inwoners ook de technische installaties uitvoeren. 

 
     
                                              

     
  

   

 

JK automatisering kan dienstverlening verzorgen voor netwerk- en ICT gerelateerde zaken, denk 
hierbij aan de bekabeling en eventueel benodigde hardware. Tevens kan JK vele andere (online) diensten 
bieden waarvoor een goede breedband als glasvezel benodigd is, zoals bijvoorbeeld online back-up, 
Office 365, Exchange, Hosted Telefonie over IP en meer. Graag zouden wij dan ook met u in contact 
komen om samen met u de mogelijkheden door te nemen. 

 

Door het contract bij JK glasvezel af te sluiten heeft u advies op maat, een lokaal aanspreekpunt, 
support mogelijkheden en een optimale technische ondersteuning. 

 

JK gaat voor een glasvezelnetwerk voor iedereen in heel Nederland! U toch ook? 
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ISDN gaat verdwijnen! Hoe nu verder met alarmering en telefonie? 

KPN en ook andere providers hebben de uitfasering van analoge en ISDN lijnen aangekondigd. Per 
1 september 2019 zal KPN deze dienstverlening niet meer gaan ondersteunen. Dit besluit heeft 
voor veel bedrijven een enorme invloed. Daarnaast biedt de komst van glasvezel weer nieuwe 
mogelijkheden. Hoe nu verder met telefonietoepassingen en alarm-, fax- en pindiensten? 
 

VoIP Telefonie, het alternatief voor ISDN 

De opvolger van ISDN is al enkele jaren beschikbaar. VoIP Telefonie is een modern, veelzijdig en 
volwaardig alternatief voor ISDN, waarbij u het huidige nummer gewoon kunt behouden. Hosted 
Telefonie over IP betekent dat u telefoneert via een kwalitatief zeer hoogwaardige IP verbinding 
met uitgebreide mogelijkheden en vaak nog lagere kosten dan traditionele telefonie. De kostbare 
fysieke telefooncentrale wordt verplaatst naar de Cloud. VoIP telefonie biedt vele voordelen:  
 

 Uitgebreide functionaliteiten (doorschakeling, keuzemenu, wachtmuziek, voicemail etc.) 
 Kostenbesparend (lage investeringskosten & vaste maandelijkse kosten) 
 Zeer flexibel, gebruiksvriendelijk en opties zijn (op en af) schaalbaar  
 Te integreren met mobiele telefonie & IT koppelingen 
 Optimale, betrouwbare en stabiele bereikbaarheid 

 

Gevolgen voor alarmbeveiliging 

Ook is het wegvallen van ISDN van invloed op de alarmdiensten van veel bedrijven. Uiteraard 
dient het alarm te allen tijde correct te werken en ook te voldoen aan de eisen van de 
verzekering. De ervaren partners van JK automatisering kunnen de gevolgen voor de 
alarmbeveiliging toelichten en u adviseren over de meest passende oplossing. 
 

Nieuwe mogelijkheden door komst van Glasvezel 

Glasvezel biedt een zeer snelle en stabiele internetverbinding, waardoor nieuwe mogelijkheden 
beschikbaar komen. Koppelingen om op kantoor, thuis en onderweg te werken in de Cloud, 
filiaalkoppelingen, Online back-up, Office 365 en Exchange, maar ook IP camera toepassingen 
behoren tot de oplossingen om efficiënter en gebruiksvriendelijker te kunnen werken. 
 

Wees op tijd voorbereid op de toekomst 

Het verdwijnen van ISDN en de komst van glasvezel zullen elkaar op korte termijn opvolgen. Om 
overgangsproblemen en onnodige investeringen te voorkomen is het van groot belang om tijdig 
huidige verbindingen, systemen en software te inventariseren en wensen in kaart te brengen. 
Daarnaast kunnen al in een eerder stadium winstgevende maatregelen en extra functionaliteiten 
worden geïmplementeerd.  
 
JK automatisering beschikt over ruim 25 jaar ervaring en kennis over ICT-oplossingen en 
bedrijfsautomatisering. Ook is er veel expertise omtrent netwerk- en breedbandverbindingen, 
waaronder glasvezel. Onder de naam JK glasvezel zijn wij ook actief betrokken als partner en 
dealer van dienstenaanbieders bij de glasvezelcampagnes van LVCNET, Gennep en Deurne.  
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