
ICT
Elk bedrijf is anders en heeft zijn bedrijfsprocessen anders ingericht.

Daarmee heeft elk bedrijf specifieke behoeftes met betrekking tot 

bedrijfsautomatisering. AdR biedt ondersteuning aan bedrijven die het 

optimale uit pc(s), randapparatuur, netwerk of internet willen halen. 

Van het leveren van hard-, software en randapparatuur tot installatie, 

optimalisatie en advies. Daarbij wordt altijd vanuit uw bedrijfsvisie 

gewerkt. Onze oplossingen voegen zich naar uw bedrijfsprocessen 

en niet andersom. Wij houden onze oplossingen simpel, maar 

doeltreffend. 

DATANETWERKEN
Een datanetwerk is een netwerk van bekabeling met universele 

aansluitingen, waarop u telefoons en computers met elkaar kunt 

verbinden. Deze aansluitingen komen allemaal bij elkaar in een 

patchkast. Het materiaal dat wordt gebruikt ten behoeve van het 

bekabelen en  installeren, voldoet aan de huidige normen die gesteld 

worden aan moderne netwerken.. Communicatie wordt tegenwoordig 

gekenmerkt door snelheid. Netwerken moeten steeds sneller gaan 

functioneren terwijl tegelijkertijd de databestanden alsmaar groter 

worden en er ook een sterk groeiende behoefte is aan informatie, 

waardoor de netwerkbelasting enorm toeneemt. Daarbij moeten deze 

netwerken, ook voor de toekomst, bedrijfszeker, maar bovenal veilig 

zijn. Het geheel zal onder goede begeleiding en in overleg met de klant 

worden uitgevoerd.

CAI staat voor Centrale Antenne inrichting en is nodig om bungalow-

parken en campings te voorzien van televisie en/of internet. Wij zorgen 

voor het ontwerp, complete aanleg en het monteren van een centrale 

antenne inrichting. De aanleg van centrale antenne installaties is een 

belangrijk onderdeel van de installatie. Het is namelijk bijzonder 

vervelend wanneer er een slechte kwaliteit beeld op de televisie te 

zien is. Slecht beeld of sneeuw kan enorm irriteren. 
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AdR is sinds 2000 de oplossing op het gebied van communicatie en beveiliging, onze 

kracht? Wij weten ons te verplaatsen in uw situatie en zorgen dat ons totaal concept 

van producten, diensten en kennis aan uw specifieke wensen voldoen.

Communication:

U weet als geen ander hoe belangrijk communicatie is. Anno de 20ste eeuw zijn 

betrouwbare en snelle communicatie mogelijkheden een vereiste. Denkt u het zich 

maar eens in: Een dag zonder computer of telefoon.... Door onze zorg waarborgen wij 

u altijd de meest optimale vorm van communicatie.

Security:

Men zegt altijd “voorkomen is beter dan genezen” Bij beveiliging begint het bij 

preventie...Bijvoorbeeld bij brand of inbraak. Door gebruik van de juiste producten 

(rookmelders, detectoren en camera’s) zult u in geval van calamiteit op tijd 

gewaarschuwd worden, waardoor u zich veilig kunt voelen.

Zoals u ziet streven wij er naar om samen met u de oplossing te creëeren die voldoet 

aan alle normen maar waarin u zich prettig voelt.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van onze folder, waarin wij overigens 

beknopt weergeven wat wij doen, dan zijn wij te allen tijde bereid om u verder te 

informeren.

Wij bedanken u voor de reeds getoonde interesse,

Hoogachtend,

Andre de Ruiter

AdR Telecom

TELECOM
Telefonie is in de hedendaagse zakenwereld niet meer weg te denken 

en wordt daarom als een vanzelfsprekendheid gezien. Echter, om 

telefonie optimaal in te zetten binnen uw organisatie is een 

betrouwbare en ervaren telefonieaanbieder van essentieel belang.

Met de ervaring en samenwerking van de meest geavanceerde 

hardware leveranciers zijn wij in staat om de modernste 

totaal-oplossingen voor uw telecommunicatie aan te bieden. 

Daarbij is de integratie van spraak- en datacommunicatie 

vanzelfsprekend, net als koppelingen tussen telefoonsystemen en 

computernetwerken. Adr Telecom levert en installeert zowel de 

centrales, verdeelkasten als de bijbehorende toestellen en bekabeling.

INTERCOM
Intercomsystemen zijn er in vele soorten en maten. Dus voor ieder wat 

wils. Van een eenvoudige spreek/luister- verbinding tot een uitgebreid 

systeem met video, bijvoorbeeld uitgevoerd in rvs. Het is zelfs mogelijk 

de intercom te koppelen aan een telefoon(centrale), waardoor op 

iedere telefoon (ook GSM) de intercom kan worden beantwoord en uw 

deur of poort kan worden geopend. Dus stelt u zich eens voor dat u 

vanaf iedere plaats op de wereld uw intercom kunt beantwoorden en 

eventueel uw poort of deur kunt openen.

INBRAAKBEVEILIGING
Tegenwoordig krijgen steeds meer bedrijven 

of huishoudens te maken met ongewenst 

bezoek. De juiste bescherming van uw huis 

of bedrijf is daarom ook geen overbodige luxe.

Een inbraaksignaleringssysteem is een goede 

aanvulling op de bouwkundige beveiliging. 

Fijngevoelige detectoren registreren ongewenste bezoekers zo vroeg 

mogelijk. De sirene gaat af en het systeem belt automatisch naar een 

alarmcentrale. U spreekt van te voren met de alarmcentrale af welke 

acties worden ondernomen na een alarm melding. Zo kunt u er 

bijvoorbeeld voor kiezen om eerst de door u opgegeven contact-

personen te waarschuwen alvorens de politie wordt gebeld.

BRANDBEVEILIGING
Het voorkomen van brand krijgt een steeds belangrijkere rol in onze 

samenleving. Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties kunnen van 

levensbelang zijn. Ze zijn bijna onmisbaar geworden in ons dagelijks 

functioneren. Betrouwbare Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties 

geven een gevoel van veiligheid en bieden op het juiste moment 

bescherming. Net zo belangrijk als de betrouwbaarheid en effectiviteit, 

is de keuze voor het juiste systeem. Het spreekt voor zich dat AdR haar 

kennis en ervaring uitsluitend koppelt aan kwalitatief goede en 

technologisch hoogwaardige producten die aan alle normen en 

richtlijnen voldoen en met advies op maat worden aangeboden.

CAMERABEVEILIGING
Camerabewaking staat meer en meer in de 

belangstelling maar wordt al sinds jaar en 

dag toegepast. Observatie en beveiliging van 

eigendommen neemt een steeds belangrijkere rol in.

De mogelijkheden zijn enorm en niet voor niets, 

want iedere situatie is anders. 

Voor een uitgebreid advies neemt u contact op met AdR, 

samen met AdR stelt u een beveiligingsplan samen dat 

aansluit op uw behoeften.

Fijngevoelige detectoren registreren ongewenste bezoekers zo vroeg 

mogelijk. De sirene gaat af en het systeem belt automatisch naar een mogelijk. De sirene gaat af en het systeem belt automatisch naar een 

alarmcentrale. U spreekt van te voren met de alarmcentrale af welke alarmcentrale. U spreekt van te voren met de alarmcentrale af welke alarmcentrale. U spreekt van te voren met de alarmcentrale af welke 

acties worden ondernomen na een alarm melding. Zo kunt u er acties worden ondernomen na een alarm melding. Zo kunt u er 

bijvoorbeeld voor kiezen om eerst de door u opgegeven contact-bijvoorbeeld voor kiezen om eerst de door u opgegeven contact-

personen te waarschuwen alvorens de politie wordt gebeld.

BRANDBEVEILIGING


