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Kosten blijven niet beperkt tot de aanschaf?
Directe kosten:

• Aankoopkosten van het product

• Installatiekosten

• Herstelkosten tijdens de installatie

• Herstelkosten gedurende de activering

• Herstelkosten gedurende de gebruikstijd van het netwerk

Indirecte kosten:

• Gevolgen voor de service organisatie



Aankoopkosten van het product:

Goede koop is niet laagste prijs tenzij is voldaan aan:

• Product voldoet aan performance standard 
EN 50377-xx

• (Product is gelicenseerd)
• Product voldoet aan IEC 61755-3-x
• Product voldoet aan IEC 61754-x

Product dat niet voldoet zal vrijwel zeker problemen
geven tijdens en na de installatie



Mogelijke problemen zijn: tijdens installatie

Optisch:

• Voldoet niet aan IEC 61755-3-x

• Levert slechte meetwaardes

• Moeten vervangen worden

• Levert tijdverlies op

• Dikwijls niet te verhalen op 
leverancier

Mechanisch:

• Voldoet niet aan IEC 61754-x

• Slechte passing

• Mogelijk slechte meetwaardes

• Verkeerd of slecht gelijmd

• Moeten vervangen worden

• Verkeerde veerdruk ferrule



Oorzaken voor netwerkstoringen:

Cijfers afkomstig uit NNT 
studie in 2009

98% van de installateurs
(blauw) en 80% van de 
networkeigenaren (rood) 
rapporteren connector 
vervuiling als grootste
oorzaak. Let ook op de 
andere oorzaken!

Voldoet niet aan IEC 61755-3-x
Verkeerde veerdruk?



Financiële gevolgen herstelkosten tijdens
installatie. Bron: interviews uitvoerenden!
• 1% uitval levert tijdverlies van 15% voor de vervanging

• 2% maar liefst 30% en 3% meer dan 40%

Tijdens 2% controles voor Reggefiber cijfers verkregen van installateurs

Voor het uitvoeren en controleren van het laswerk is er 15-40% meer
personeel en equipment nodig

Conclusie:

Vermijden van uitval levert direct enorme besparing op!



Herstelkosten tijdens de activering. Bron: FTTH 
installateurs activeren Netwerken.
• Elk geval kost tenminste 3 werkuren van verschillende personen

• Dit is een factor 5-10 vergeleken met installatie fase

• 1 % uitval is per POP ongeveer 20 reparaties of wel 60 uur

• Uitval tijdens deze fase is typisch voor lijmfouten in de connectoren of 
een slechte installatie praktijk. Ook de veerdruk kan oorzaak zijn.

• Een lijmfout in de connector levert vrijwel altijd vezelbreuk op, welke
niet herkend hoeft te zijn tijdens de installatie. Enige tijd onder
spanning liggen door verkeerd inrollen is dan voldoende



Herstelkosten gebruikstijd network:
Zodra de uitval groter is dan 1 % heeft u 2 service mensen nodig per 
100.000 aansluitingen, om aan een acceptable MTTR te voldoen.

Zonder uitval van connectoren zou 1 voldoende zijn!

Bij 2% groeit dit naar 3 mensen en daarboven telt het dubbel.

Het is dus zaak de oorzaken hiervoor uit te sluiten en voor de juiste
componenten te kiezen.

Een groot deel van deze kosten blijkt gewoon vermijdbaar te zijn.

Eigenlijk zouden alleen onderbrekingen door oorzaken van buitenaf tot 
de praktijk moeten behoren. Niet door oorzaken van binnenuit!



Gevolgen voor service organisatie:

• Meer dan 95% van netwerkuitval en storing wordt veroorzaakt door 
connectoren (bronnen: NTT, BT, DT) 

• Deze vormen vrijwel altijd sluitpost op de begroting en worden als
commodity beschouwd

• De invloed op TCO is echter MEGA en kan een verschil van een factor 
3 maken tijdens de gebruiksduur van het network

• Low cost zou niet voor de componenten maar voor het gebruik van 
het netwerk moeten gelden, dus terug naar TCO!



Hoe is dit te voorkomen?

• Vraag uw leverancier om testrapporten van de te leveren producten, 
bij voorkeur met de te gebruiken kabel er aan

• De EN 50377-x reeks voldoet uitstekend hiervoor

• Hierin worden alle eisen omschreven van zowel IEC 61754-x 
(mechanische interface) als IEC 61755-3-x (optische interface)

• Daarnaast wordt er een performance test uitgevoerd op basis van IEC 
61753

• Samen is dit een behoorlijke garantie, dat het product zal voldoen!



En dan ook dit nog:

• Vraag gewoon om de testrapporten

• Ook naar de (steek)proeven met interferometer

• Vraag hoe het zit met traceability in geval van productiefouten

• Hoe zit het met gevolgkosten bij vervanging is ook een vraag die u 
gewoon mag stellen

• Een verzekering hiervoor staat bekend als reclaim verzekering

• Juist bedrijven die dit hebben zijn vaak ook goed bezig met hun
product, dekking vervalt namelijk als het product niet getest is.



Even wat cijfers ter onderbouwing:

• Connectivity is minder dan 1% van de totale kosten van een project, 
het ligt ergens in de buurt van 0,3% voor FTTH/Telecom netwerken

• Het veroorzaakt 95% van de storingen in Netwerken en is 
verantwoordelijk voor enorme kosten toename

• Meerprijs voor goed product is hooguit 30% van 0,3% is ca 0,1%

• Kostenbesparing in TCO is echter enorm, onderhoud scheelt >20%

• Dan hebben we nog niet over de factor klanttevredenheid

• Het loont dus om hier iets meer uit te geven



Conclusies:

• U heeft zelf grote invloed op TCO

• Helaas is bij vele bedrijven de CTO of testlab wegbezuinigd

• Hierdoor bent u afhankelijk van leveranciersinformatie

• Met wat moeite kunt u hier toch veel voorkomen

• Belangrijk is ook te luisteren naar de mensen van de uitvoering

• Vroegtijdige signalen worden helaas vaak niet onderkend

• Alert zijn levert uiteindelijk grote besparingen op



Belangrijker is klanttevredenheid:

• Met betere resultaten minder storingen

• SLA’s zijn gemakkelijker na te komen

• Kleinere organisatie is snelle reactietijd

• Minder gedoe met Kassa, Radar, Belbus etc.

• Iedereen wordt er dus beter van: de operator door lagere TCO, de 
installateur door beter rendement, de eindgebruiker door minder 
storingen. We moeten weer gaan rekenen!

• Typisch voorbeeld van pennywise = poundfoolish!
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