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Internet faciliteiten Klokgebouw 

Naast vaste aansluitingen is er in elke hal Wifi aanwezig. De vaste aansluitingen staan 

aangegeven op de tekening van de hallen. 

 

Vaste netwerk 

Er zijn twee soorten aansluitingen aanwezig, Standaard en Prioriteit, de Prioriteit aansluitingen zijn 

uitermate geschikt toepassingen die u aanmerkt als kritiek voor bedrijfsvoering, bijvoorbeeld 

betalingsverkeer, videostreams, etc. 

Aansluitingen op een vaste netwerk aansluiting langer dan 30 meter dienen met een switch te 

worden versterkt. Er mogen geen routers worden aangesloten op een vaste netwerk aansluiting. 

 

Wifi netwerk 

Er zijn twee wifi netwerken beschikbaar, “Klokgebouw Public” en “Klokgebouw Event”. Om op het  

“Klokgebouw Event” wifi netwerk in the loggen is een wachtwoord nodig. Deze is te verkrijgen bij 

de beheerder. 

 

Extra opties 

De bestaande faciliteiten in de hallen kunnen altijd worden uitgebreid. Mogelijkheden zijn onbeperkt, 

maar hieronder toch een paar voorbeelden: 

● eigen naam in de naam van het publiek netwerk 

● port forwards (voor bijvoorbeelde speciale internet toepassingen) 

● extra vaste netwerkaansluitingen (zowel binnen als buiten) 

● bestaand draadloos netwerk bereik uitbreiden / vergroten (zowel binnen als buiten) 

● lange afstand verbindingen tussen meerdere locaties 

● pin en betalingsapparatuur verhuur 

● extra bandbreedte (voor bijvoorbeeld video streams) 

● tijdelijke telefoon netwerken (zowel nationale en internationaal inclusief nummers) 

● Video surveillance 

 
Vragen over de mogelijkheden neem contact op met NOX Event IT 

 
Support 

Hiervoor zijn 4 niveau’s overeengekomen: 

● Standaard  telefonisch bereikbaar op besteffort basis 

● Brons  telefonisch bereikbaar, binnen 4 uur op locatie 

● Zilver  telefonisch bereikbaar, binnen 1,5 uur op locatie 

● Goud  aanwezig op locatie 

 
Standaard is het standaard niveau van toepassing. Om de details en kosten van de overige 

niveau’s te verkrijgen, neemt u contact op met NOX Event IT. 

 

Contact gegevens 
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