
verhuis kunnen oplopen tot 4 weken.

Tijdens een verhuis heeft u veel aan uw hoofd. Een goede voorbereiding zorgt voor een geslaagde verhuis. 

Met deze checklist leidt u de verhuis van uw ICT-omgeving in goede banen.
 

Internet op nieuwe locatie
Is er een internetaansluiting aanwezig? Zo niet, vraag deze tijdig aan. Wachttijden voor installatie of

Heeft u een vast publiek IP-adres op de oude locatie en is dit voorzien op de nieuwe?

Heeft u voldoende bandbreedte om alle gebruikte  toepassingen vlot te laten werken?

Is er een bestaande firewall op de nieuwe locatie? Test dan vooraf de toegang van en naar het internet. 

Is er een impact op gebruikte toepassingen?

 

Wifi
Zijn er voldoende antennes voorzien voor het wifi-netwerk en zijn deze op de juiste plaats geïnstalleerd?

Heeft u reeds een site survey uitgevoerd en is op de gekozen plaatsen bekabeling voorzien?

Heeft u het wifi-netwerk ook getest voor de verhuis?

 

Patchkast
Is er een patchkast aanwezig? 

Is deze groot genoeg voor al het materiaal dat er in moet, inclusief een UPS?

Is er voldoende stroom voorzien (2 kringen voor kritieke toepassingen)?

 

Inrichting werkplekken
Waar komen de nieuwe werkplekken en zijn er voldoende aansluitingen? Niet alle devices werken

draadloos en hebben dus een netwerkkabel nodig. Voorzie aan elk bureau voldoende netwerkaansluitingen

én stopcontacten. Is dit niet het geval? Vraag dan professionele hulp en vergeet niet te testen.

Heeft u goed gemeten dat de bureaus die mee verhuisd worden ook passen in de voorziene ruimte?

Vergeet zeker ook geen stopcontacten voor uw telefonie of POE indien uw VoIP-toestellen dat ondersteunen.

 

Printers
Een printer moet steeds rechtop staan en mag u niet kantelen. Zorg er dus voor dat deze correct verplaatst

wordt en huur eventueel een elektrische traploper om zware toestellen gemakkelijk te verhuizen zonder lift.

Is uw multifunctional onderdeel van een managed contract? Dan is schade door verhuis door derden niet

gedekt. Check dat dus vooraf. 

 

Back-up
Heeft u een back-up van alle data op servers en pc’s die verhuisd worden. Stel dat er iets valt tijdens de

verhuis.
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