datacube.nl
creatief en innovatief
ven op het gebied
sle
ijf
dr
be
en
ijs
rw
de
on
cm
De oplossing voor het
ansluitingen, slechts 50
-a
gs
nin
an
sp
en
ta
da
van mobiele
r elk bureaublad/lestafel
hoog. Past hierdoor onde

De Datacube is een mobiele voorziening met
spannings- en kabelaansluitingen voor computers. Het concept is simpel, de techniek
hoogwaardig. Altijd voldoende bandbreedte
tegen lage investeringen.
In plaats van een reeks van vaste wandcontactdozen en data-aansluitingen te laten aanleggen of verplaatsen, kan met de mobiele
Datacube elk gewenst klaslokaal, kantoor of
Open Leer Centrum worden voorzien van de
benodigde infrastructuur. Dat is goedkoper en
biedt veel meer flexibiliteit dan kabels leggen.
Met een Datacube kunnen acht of twaalf
computers (afhankelijk van de uitvoering) van
stroom én data worden voorzien. De Datacube zelf heeft maar één aansluiting nodig voor
stroom en één voor dataverkeer.
‘Een klaslokaal inrichten met een conventioneel stroomspanningssysteem voor dertig
vaste computers kost gemiddeld 15.000 euro.
De kosten kunnen dus enorm oplopen als je,
zoals veel ROC’s, wel 10.000 tot 15.000 studenten hebt die allemaal wel ergens in het jaar
een keer een examen of toets moeten doen.
Dan is één examenlokaal niet genoeg, een
onderwijsinstelling als Drenthe College moet
er minstens vijf hebben. Bekabelen kost dan
vijf maal 15.000 euro. Met de Datacube kost
het per lokaal 4.000 euro. Het is een enorme
besparing. En met gegarandeerd altijd een
goede verbinding via de kabel.’
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Investeren in mobiliteit
Ook voor onderwijsinstellingen die te maken
krijgen met nieuwbouw of interne verhuizingen, kan de Datacube een goede oplossing
zijn. De Datacube is een uitkomst voor de
facilitair manager en voor de onderwijsinstelling. Het is veel goedkoper dan kabels laten

leggen of verplaatsen. Feitelijk investeert de
onderwijsinstelling in computermobiliteit en
zekerheid.’
SLBdiensten heeft de Datacube opgenomen
in het portfolio en biedt de zuilen aan via SLBdiensten.nl. Onderwijsinstellingen kunnen zo
snel en gemakkelijk een aantal van deze zuilen
bestellen. Ook Cisco, gespecialiseerd in netwerkoplossingen, ziet de Datacube als handig
product van hoogwaardige kwaliteit.

Zó slim is de
Datacube
••Een vierkante kubus met daarin een
Managed 1Gbit/s switch met 8 of 12
data-aansluitingen
••8 of 12 spanningsaansluitingen
••Eén data-uplink ten behoeve van het
centraal netwerk
••Slechts 50 cm hoog
••Fluisterstil
••Altijd voldoende bandbreedte, op elke
denkbare locatie door z’n hoge mate
van mobiliteit
••Geen kostbare conventionele wandgoten meer nodig met stroom- en
data-aansluitingen
••Lage investeringen
••Besparing op de centrale netwerkapparatuur.
••Past binnen de Quarantainenet Security Appliance
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