Best Practice Frequentiemanagement
Binnen de diverse werkprocessen van de site bewoners is opgenomen dat in geval van een draadloze
toepassing in de vrije frequentieband er een IT-Infra acceptatie /toestemming dient te komen.
Deze IT-Infra route staat los van het bestaande Management of Change proces en bijbehorende
acceptatie bij de site bewoner.
Om te bepalen wanneer een Frequentie wel of niet geregistreerd dient te worden, zijn hieronder enkele
use cases opgesteld waarbij u kunt bepalen of een registratie van de frequentie noodzakelijk is.
Tevens is er een afloopschema opgesteld welke moet helpen bij het bepalen van de
meldingsplicht/frequentie registratie van uw situatie.
Bij twijfel, altijd contact opnemen met IT-Infra.Sitech@Sitech.nl, 046-4763020.
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Use Cases / Praktijk Voorbeelden
1) U heeft reeds een bestaande draadloze opstelling die volgens bovenstaande afloopschema in

aanmerking zou komen voor registratie van de gebruikte frequentie.
In dit specifieke geval dient u de situatie volgens het registratie formulier aan te vragen, zodat er in de
toekomst rekening kan worden gehouden met het voorkomen van verstoringen bij aanvragen van nieuwe
frequenties in of rond uw locatie.

2) U heeft een aanvraag ingediend bij uw IT afdeling voor een wireless oplossing binnen een
kantoor omgeving. Het betreft een oplossing puur voor de werkplek omgeving en deze blijft
binnen een kantoor omgeving.
Voor deze situatie is het niet nodig om een registratie formulier in te vullen.

3) U wil een draadloze verbinding binnen een fabrieksopstelling, over deze verbinding gaan
kritische communicatie stromen en verstoringen van deze verbinding moeten tot een minimum
beperkt worden.
In deze situatie is het noodzaak om deze frequentie en oplossing volledig te laten registreren bij Sitech-BIM,
zodat er in de toekomst, zo min mogelijk verstoring wordt veroorzaakt. Neem hiervoor contact op met
bovenstaande afdeling.

4) U wil een draadloze verbinding realiseren welke tijdelijk van aard is. Deze verbinding zal over
een grote afstand(2 km) over diverse fabrieken en kantoren heen gerealiseerd worden.
Bij deze oplossing wil u gebruik maken van een geregistreerde frequentie die bij Agentschap
telecom is aangevraagd.
Registreren van deze oplossing is noodzakelijk. Tevens is het noodzakelijk om voor diverse
huisbaasgebieden toestemming te vragen c.q. te informeren over de voorgestelde implementatie.
Neem contact op met bovenstaande afdeling.

