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VIDEO:
Interessante 

nieuwe video 
met animatie 

die laat zien hoe 
het door Carl 

‘Big Carl’ Siemon 
gepropageerde 

milieubewustzijn 
ertoe heeft geleid 
dat Siemon zich 

heeft ontwikkeld 
tot de groenste 

fabrikant in 
de sector van 

gestructureerde 
bekabeling

gROEN

Vijf Green IT Awards-
nominaties voor Siemon
infrastructuur expert Siemon is gehuldigd met een groot aantal 
nominaties bij de green it awards. 

Siemon werd genomineerd in de volgende 
vijf categorieën: manufacturer of the Year, 
Sustainable Design Project of the Year, 
team of the Year, Product of the Year en 
de minister for energy award. 

De green it awards, die nu voor het 
derde jaar worden toegekend, zijn 
bedoeld om de technologie, tools en 
organisaties die een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan het verbeteren van 
de milieuprestaties van de it-sector, te 
presenteren en in het zonnetje te zetten.  

De meeste awards zijn toegekend via 
een publieke stemming, terwijl sommige 
awards zijn toegewezen door een 
deskundige jury. bij de beoordeling wordt 
rekening gehouden met de kwaliteit en 
de originaliteit van de inzending en wordt 
gekeken naar aantoonbare positieve 
en duurzame effecten en voordelen op 
het gebied van milieu en op sociaal en 
economisch vlak.

Meer informatie
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E-magazine over 
datacenters

Siemon toegevoegd 
aan Cisco Marketplace 

Siemon lanceert interactief e-magazine over datacenters.  

De wereldwijd opererende infrastructuurspecialist 
Siemon maakt bekend dat het bedrijf vanaf nu als Cisco 
technology Development Partner deel uitmaakt van de 
‘marketplace’ van Cisco’s Developer network. 

NIEUWSOVERZICHT DATACENTERS

om zijn betrokkenheid bij 
hoogwaardige informatie en 
toegepaste datacenterinnovatie 
te onderstrepen, heeft 
Siemon, als toonaangevend 
wereldwijd opererend 
specialist op het gebied van 
netwerkinfrastructuur, de eerste 
editie van zijn nieuwe interactieve 
e-magazine over datacenters 
gelanceerd. Dit informatieve 
magazine, getiteld ‘Data 
Centre Solutions’, is bedoeld 
om it-netwerkprofessionals 
te ondersteunen bij cruciale 
datacenterbeslissingen. het 
e-magazine kan worden 
gedownload.

Dit innovatieve e-magazine biedt 
diepgaande informatie over een 
uitgebreide reeks onderwerpen, 
zoals keuzes ten aanzien van 
koper- en glasvezelbekabeling, 
energie- en warmte-efficiency, 
datacenterdichtheid en 
kabelmanagement, bandbreedte 
en prestaties van fysieke lagen, 
best practices op het gebied 

van netwerkbeveiliging en 
duurzaamheid.  

bob Carlson, vice-president 
global marketing van Siemon 
formuleert het als volgt: 
“in het e-magazine worden 
up-to-date informatie 
en opleidingsmaterialen 
bijeengebracht in diverse 
multimediaformaten, zoals 
artikelen en koppelingen 
naar whitepapers en video’s. 
Deze waardevolle content kan 
datacenterprofessionals helpen 
om ervoor te zorgen dat er 
rekening wordt gehouden met 
de specifieke behoeften van hun 
projecten en dat er wordt gewerkt 
volgens de nieuwste standaarden 
en best practices.  De informatie 
in het interactieve e-magazine 
van Siemon is gebaseerd 

op voortdurend methodisch 
onderzoek, feedback van klanten 
en praktijkervaring”

te lezen in Siemon’s e-magazine 
over datacenters: 

 ontwerpstrategieën, zoals 
point-to-point versus any-to-all 
gestructureerde systemen

 total cost of ownership - 
investeringen en operationele 
kosten van datacenters met 
elkaar in evenwicht houden

 levensechte casestudies over 
datacenters van toonaangevende 
wereldwijde organisaties

 beveiliging en beheer van 
fysieke lagen via intelligente 
infrastructuren

 ‘groene’ langetermijnplanning

op één online locatie zijn alle 
technologieën van Cisco te 
vinden en zijn alle compatibele en 
aanvullende producten en systemen 
bijeengebracht zodat kopers hun 
Cisco-producten nog beter kunnen 
benutten. 

Siemon’s reeks datacenterproducten 
en -systemen, zoals de VersaPoD®- 
en V600-datacentercabinets, 
maken nu deel uit van het Cisco-
ecosysteem en zijn voor het eerst 
beschikbaar via marketplace. 
hetzelfde geldt voor Convergeit™, 
het intelligente bekabelingssysteem 
voor intelligente gebouwen, en 
een uitgebreid assortiment high-
speed bekabelingsoplossingen, 
zoals een categorie 7a tera, 

categorie 6a z-maX™ twisted-
pair koperbekabeling en Xglo®-
glasvezelkabel. 

Volgens Siemon staat de VersaPoD-
datacentercabinet garant voor 
superieure dichtheid en maximale 
energie-efficiency. De VersaPoD-kast 
biedt een efficiënte oplossing voor 
de fysieke datacenterinfrastructuur 
dankzij de zero-u-montageopties 
en tal van configuraties die voldoen 
aan de montage-, spelings- en 
kabelrouteringsvereisten van Cisco. 
hierdoor zijn een passende structurele 
ondersteuning, goede ventilatie en 
optimaal kabelbeheer gegarandeerd. 

Interactief 
e-magazine 
downloaden

Meer informatie

Meer informatie

Standards Informant 
Siemon’s nieuwe handleiding voor standaarden op het gebied van netwerkbekabeling 
en datacenters.  Deze handleiding is ontwikkeld door Siemon’s experts op het gebied 
van standaarden en is bedoeld om u te informeren over de nieuwste ontwikkelingen. 

Klik om naar de website te gaan voor meer informatie
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tot nu toe heeft Siemon in 
2012 een reeks educatieve 
seminars gepresenteerd 
waarin de nieuwste 
topics van de sector zijn 
besproken met een selecte 
groep complementaire 
fabrikanten. We hebben 
al een aantal bijzonder 
geslaagde events met een 
geweldige opkomst achter 
de rug, maar geen nood 
als u er nog niet bij kon 
zijn: voor de tweede helft 
van 2012 staan er nog 
meer gepland.

Zorg dat u als eerste 
wordt geïnformeerd 
over onze  GRATIS 
seminars en 
events...

Mei 2012 – Technologie-expert John Siemon van IT-
infrastructuurspecialist Siemon ontving veel lof voor de 
seminarserie ‘Infrastructure Expert’, die gedurende de maand 
mei in het Midden-Oosten en Afrika werd gepresenteerd.

meld u hier aan

Siemon presenteert 
zijn high-density 
oplossingen
Siemon besteedt ook in 2012 veel aandacht aan het geven 
van voorlichting. Daarom was het bedrijf aanwezig bij tal 
van events in europa en het midden-oosten die in de eerste 
maanden van het jaar hebben plaatsgevonden, terwijl er voor 
de rest van het jaar nog veel meer events op de agenda staan.  

in februari presenteerde Siemon’s 
manager voor datacenterservices 
alberto zucchinali een sessie 
tijdens de populaire Data Centre 
World-conferentie in londen. Vlak 
hierna gaf Siemon in birmingham 
acte de présence op het event ‘it 
and estates - Working together’ 
van de universiteitsinstelling 
uCiSa met een lezing van 
emea technisch manager lee 
funnel over good practices 
op het gebied van bekabeling 
voor iP-netwerken.  hierna 
kwam de DatacenterDynamics 
Converged Conference in riyad, 
waar ons lokale verkoopteam 

en emea mD Steven foster het 
productassortiment van Siemon 
hebben gepresenteerd aan de 
talloze bezoekers van de expositie.  
alle events waren goed bezocht en 
gaven aanleiding tot interessante 
discussies over onderwerpen 
zoals iP-convergentie en 
datacenterontwerp.

De komende maanden wordt 
het nog veel drukker aan het 
evenementenfront met een 
zesdaagse roadshow die is 
gepland voor het midden-oosten 
en afrika vanaf 6 mei, plus 
seminars in milaan en Duitsland.

EVENTNIEUWS

tijdens zijn lezingen in riyad, 
jeddah, Doha, muscat, nairobi 
en johannesburg heeft hij met 
name aandacht besteed aan 
de positie van de regio in de 
wereldwijde it-markt en hoe 
‘next generation’ netwerken, 
convergentie en 10gb/s-migratie 
zich naar verwachting hier zullen 
ontwikkelen.  zijn verhandelingen 
over datacenterprognoses en ‘next 
generation’ netwerken van 40 gb/s 
en 100 gb/s waren hoogtepunten, 
temeer daar de theoretische 
inhoud werd verlevendigd met 
verhalen uit de praktijk.

om de mea-markt te 
kwantificeren heeft john Siemon 
gartner geciteerd. Volgens dit 

onderzoeks- en adviesbureau 
zullen de it-uitgaven in het 
midden-oosten en afrika in 
2012 naar verwachting uSD 244 
miljard bedragen. Volgens de 
Communications and information 
technology Commission van 
Saudi-arabië zullen de uitgaven 
voor iCt-producten en -diensten 
in 2012 naar verwachting 
met 12 procent stijgen. Dit is 
vooral te danken aan de naar 
verwachting sterk toenemende 
vraag naar smartphones, zeer 
snelle netwerken en interactieve 
applicaties, die weer het gevolg is 
van toegenomen investeringen in 
de sector.

“We weten dat het midden-
oosten en afrika een belangrijke 
en stimulerende groeikern is 
op het gebied van wereldwijde 
technologische ontwikkeling en 
we hebben de afgelopen tien 
jaar aanzienlijk geïnvesteerd 
in ondersteuning van de 
regionale en lokale markten”, 
aldus john Siemon.  “Visionaire 
technologieprofessionals hier 
helpen de prestaties wereldwijd te 
verbeteren en met de seminarserie 
wilden we deze vernieuwers 
voorzien van complete en feitelijke 
informatie, die op onpartijdige 
en informatieve wijze wordt 
overgedragen.”

Seminars van John Siemon 
enthousiast ontvangen in 
Midden-Oosten en Afrika

Meer informatie
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NORMEN BIj TE WERkEN

De staat van het netwerk:
beschikbaarheid van 10gbaSe-tapparatuur en de toekomst van kopermedia

geduld mag dan een schone 
zaak zijn, al te lang wachten 
kan tot onzekerheid leiden. 
neem bijvoorbeeld 10gbaSe-t-
netwerkproducten. De 10gbaSet-
standaard1 is bijna zes jaar geleden 
gepubliceerd en door het lange 
wachten op netwerkapparatuur is 
de digitale geruchtenmolen op volle 
toeren gaan draaien.

Dit heeft geleid tot het volstrekt 
misplaatste idee dat 10gbaSe-t 
het einde betekent voor balanced 
twisted-pair kopermedia en 
netwerkapparatuur. in feite 
kan de lange introductietijd 
worden verklaard door de 
recente economische recessie 
en de wens om aanzienlijke 
energie-efficiencyverbeteringen 
in deze nieuwe technologie te 
integreren. Deze uitdagingen zijn 
overwonnen en alles wijst erop dat 
de implementatie van 10gbaSe 
t-oplossingen in 2012 een grote 
vlucht gaat nemen.

in deze paper worden de feiten 
gepresenteerd achter de fabels met 
betrekking tot 10gbaSe-t en de 
toekomst van koperen twisted-pair 
ethernettoepassingen.

10gbaSe-t-netwerkapparatuur 
is beschikbaar en de 
implementatiecijfers nemen toe. 
De 10gbaSe-t-technologie werd 
aanvankelijk gehinderd door 
energievretende implementaties, 
maar de huidige chiptechnologie 
die de 10gbaSe-t-bitstream 
(ook wel “PhY” geheten) levert, 
profiteert van een geavanceerd 
40nm-lithografieproces, waardoor 
energieverbruik, kaartgrootte en 
kosten worden teruggebracht. 
als gevolg hiervan zal met ingang 
van 2012 naar verwachting de 
10gbaSe-t-technologie op grote 
schaal worden ingevoerd. in dit jaar 
zullen naar verwachting ten minste 
20 nieuwe platforms (bijv. switches, 
servers en niC’s) die gebruikmaken 
van 10gbaSe-t PhY-apparaten, 
algemeen op de markt verkrijgbaar 
zijn. bovendien wordt in een nieuw 
marktonderzoeksrapport, dat door 

the linley group2 is gepubliceerd, 
de verwachting uitgesproken dat 
in 2012 meer dan 2,7 miljoen 
poorten van 10gbaSe-t PhY’s 
zullen worden geleverd. Dit is een 
scherpe stijging ten opzichte van 
de 182.000 poorten die in 2011 zijn 
geleverd. De in figuur 1 afgebeelde 
trendlijnen geven de prognose 
van the linley group weer voor 
verschillende typen 10gb/s-
ethernettoepassingen gedurende 
de komende jaren. zoals u ziet, zal 
10gbaSe-t naar verwachting in 
2014 een dominante marktpositie 
bereiken.

De verwachte introductiesnelheden 
in figuur 1 komen overeen met 
het historische introductieprofiel 
voor ethernet, waarbij optische 
netwerkinterfaces aanvankelijk 
meer worden toegepast dan 
koperinterfaces maar koperpoorten 
snel daarna de optische poorten 
ruimschoots in aantal overtreffen.
10gbaSe-t balanced twisted-
pair koperbekabeling biedt unieke 
voordelen ten opzichte van andere 
10gb/sethernetoplossingen. 

Door de aanzienlijke verlaging 
van kosten en energiedissipatie 
dankzij de nieuwere 40nm- 
PhY-apparatuur en de verdere 
verlagingen die mogelijk worden 
met de 28nm-apparatuur, die in 
1213 wordt verwacht, kunnen 
datacentermanagers nu profiteren 
van de fundamentele voordelen van 
de 10gbaSe-ttechnologie. Deze 
voordelen zijn:
• de mogelijkheid om samen 
te werken met verouderde, 
langzamere ethernettechnologieën 
via auto-negotiation
• het implementatiegemak 
van een balanced twisted-
pair koperbekabelingssysteem 

en het gebruik van 
vertrouwde bekabelings- en 
connectorinterfaces
• de flexibiliteit van gestructureerde 
bekabelingstopologieën met 
100-meterverbindingen volgens 
het 4-connectormodel om 
toevoegingen, verplaatsingen 
en wijzigingen in lan- en 
datacenteromgevingen te 
ondersteunen, en
• de mogelijkheid om PoE- en 
Poe Plus (Power over ethernet) te 
leveren

Meer informatie

Paneldiscussie tussen experts: lager energieverbruik in datacenters dankzij de opmars van 10GBASE-TVIDEO:
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het national Composites 
Centre (nCC) biedt 
onderdak aan diverse 
ondernemingen die 
technologieën voor 
composietproducten 
ontwikkelen.  toen het 
centrum een ultramoderne 
netwerkinfrastructuur 
nodig had om zijn energie-
efficiencydoelstellingen 
te halen, werd Siemon 
gevraagd om de perfecte 
oplossing te configureren.

CASESTUDIE

Het National 
Composites Centre
Siemon biedt het nCC belangrijke voordelen
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centrum een ultramoderne 
netwerkinfrastructuur 
nodig had om zijn energie-
efficiencydoelstellingen te 
halen, werd Siemon gevraagd 
om de perfecte oplossing te 
configureren.

toen het national Composites 
Centre (nCC) in de zomer van 
2011 werd geopend, markeerde 
dit de verwezenlijking van een 
project dat twintig maanden 
eerder begon met de publicatie 
van een beleidsdocument van 
de engelse overheid ten aanzien 
van composietmaterialen, 
de uk Composites Strategy, 
en dat heeft geleid tot een 
van de meest energiezuinige 
onderzoeksinstellingen van het 
Verenigd koninkrijk.

Productanalyse
Composieten worden 
vervaardigd door twee of meer 
materialen te combineren om te 
komen tot één nieuw materiaal 
met betere eigenschappen. 
ze worden vaak in producten 
gebruikt om de Co2-uitstoot 
te verlagen. Peter Chivers, 
de algemeen directeur van 
het nCC, licht het als volgt 
toe: “eenvoudig gezegd, 
composieten zijn lichter dan 
metalen en zijn nuttig bij het 

vervaardigen van producten 
die zich voortbewegen. 
gewichtsbesparing betekent 
minder energieverbruik en 
minder energie betekent lagere 
Co2-emissies en verlaging van 
de operationele kosten.”

De universiteit van bristol 
werd verkozen om het nCC 
onderdak te bieden en besloot 
het centrum te vestigen in 
SPark, het bristol and bath 
Science Park. in augustus 
2010 werd begonnen met de 
werkzaamheden aan het 25 
miljoen engelse pond kostende 
gebouw met een oppervlakte 
van 8500 m² en binnen één jaar 
was de verbouwing gereed. het 
gebouw telt twee verdiepingen 
en hoewel er momenteel 
slechts 60 mensen werken, 
biedt het onderdak aan 212 
medewerkers als het volledig in 
gebruik is.

Siemon biedt het National Composites Centre belangrijke voordelen

“Het geconvergeerde IP-netwerk transporteert alle data voor het 
gebouw en vormt de backbone van ons BMS (Building Management 
System). Na uitgebreid onderzoek waren we erg onder de indruk van 
het productassortiment van Siemon, met name de shielded producten.”Meer informatie
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CHANNEl UPDATE

VersaPOD vs V600

VersaPOD
Siemon’s datacentercabinet biedt een robuuste, 
kostenefficiënte behuizing die ideaal is om te 
worden gebruikt in combinatie met VersaPoD-
datacentercabinets

  Geperforeerde deuren high density geperforeerde 
deur met afgeronde hoeken biedt een perforatie van in 
totaal 6.503 cm2 wat meer dan voldoende is voor de 
strenge luchtstroomvereisten van it-apparatuur 

  Verbeterde zijtoegang Split level zijpanelen bieden 
gemakkelijke toegang tot geïnstalleerde apparatuur 

  Flexibele montageopties  Verticale montagerails 
van 480 mm is in diepte verstelbaar in stappen van 5 
mm 

  Deuren bieden complete toegankelijkheid Snel te 
openen, tweezijdig scharnierende voordeur uit één stuk 
en gesplitste achterdeuren 

  Lichtgewicht stabiliteit ontwerp zorgt voor een 
uiterst stabiele kast met grote capaciteit zonder 
buitensporig gewicht

  VersaPOD-compatibe ontwerp is compatibel met 
VersaPoD-warmtebeheeropties van brush guards 
en uitlaatventilatoren tot ventilatiekanalenenen heat 
exchangers gemonteerd op de achterdeur

PRODUCT IN DE SCHIjNWERPER 

Pitstop
Welkom bij Siemon’s nieuwe channel 
update, waarin aandacht voor ons 
uitgebreid assortiment basisproducten 
voor uw dagelijkse projectbehoeften.  

in elke pitstop wordt aandacht besteed aan een 
andere productfamilie uit de Siemon-catalogus, 
van koper tot glasvezel, panelen tot racks, en 
kabelmanagementtools en testers.

De basisproducten van Siemon maken ons 
productassortiment compleet en vergroten uw 
keuzemogelijkheden met betrekking tot bekabeling 
en montagebeslissingen.

Click to sign up 
for our monthly Pit 
Stop e-newsletter

V600
Siemon’s VersaPoD™-kasten zijn ontwikkeld met het 
oog op diepere netwerk-, server- en San-apparatuur

  Ruimtebesparing twee gekoppelde VersaPoD-
datacentercabinets bieden 40u extra ruimte ten opzichte 
van standaard-datacentercabinets

  Zero-U-kabelmanagement high-capacity horizontale 
kabelmanagers en end-of-row verticale patchpanelen 
voor hogere dichtheid, meer schaalbaarheid en betere 
ontwerpopties

  Flexibele zijpanelen en deuren Standalone kasten 
of eindunits, zijpanelen kunnen worden verwijderd voor 
volledige zijtoegang. Dankzij innovatief deurontwerp 
met twee of vier scharnieren kan de deur links of rechts 
worden geopend en kan deze gemakkelijk worden 
verwijderd voor rechtstreekse toegang tot verticale 
patchpanelen en kabelmanagement

  Geperforeerde deuren 71% luchtdoorlaat zorgt voor 
optimale hot aisle/cold aisle-circulatie, cruciaal voor 
energie-efficiënte datacenterkoeling   

  Kabelinvoer kabelinvoersystemen in het bovenpaneel 
en een volledig open onderzijde zorgen voor maximale 
ventilatie en routering van bekabeling in of uit verhoogde 
vloer- of hooggeplaatste kabelgootsystemen

Siemon 5 SQUARE© 
telecommunicatiecontactdoos
  
 50% meer ruimte dan traditionele 

   contactdozen
 ruimte voor kabel met een 

   grotere diameter
 geïntegreerd kabelmanagement 

   ter bescherming van de buigradius
 meerdere montageopties

Klik voor meer informatie

Siemon HD6 patchpanelen 
  
 Concurrerende prijzen
 herkenbaar en eenvoudig af te monteren
 Snel en eenvoudige aderpaar geleiding
 oerdegelijke constructie
 betrouwbaar 

   kabelmanagement

Klik voor meer informatie

XLR8 Glasvezelmontage door middel 
van een mechanische splice 
  
 ongeëvenaarde afmonteersnelheid
 heel eenvoudig, gebruikersvriendelijk proces
 afmonteren in één stap
 minder kans op fouten
 Precisie cleaver

Lees hoe u een GRATIS XLR8-toolkit 
kunt krijgen!

Siemon universele modulaire 
montageadapter
  
 eén montageoplossing voor 

   netwerkconnectiviteit geschikt voor 
   alle bevestigingstypen 
 kan worden aangepast aan uiteenlopende 

   openingen
 eenvoudiger kabelmanagement dankzij grotere diepte

             
Klik voor een korte instructie en bestel 
een gratis proefadapter

Meer informatie

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

Datacenters en 
telecommunicatieruimten
45u
600mm
1000mm & 1200mm
black
907kgs
open
no

Meer informatie

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

high-density datacenters

45u
762mm
1000mm & 1200mm
black
1000kgs
open
Yes

Meer informatie
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Wat hebben de belangrijkste 
bedrijven ter wereld met elkaar gemeen?

Ze vertrouwen op Siemon voor de 
infrastructuur en prestaties van hun netwerk

gepresenteerde casestudies uit de hele wereld, ingedeeld naar productoplossingen en verticale markten

Klik om naar deze casestudies te gaan


