
Uw Explore-verbinding  
in het buitenland

In deze brochure vindt u meer uitleg over uw Explore- 
aansluiting in het buitenland. Wij hebben diverse internationale 
partnerships en een ruim toegangsaanbod op koper, glasvezel, 
coax en mobiel.

Hieronder volgen een aantal algemene principes omtrent de 
aansluiting. De manier van werken verschilt volgens de gekozen 
toegangstechnologie en het land waarin de site gelegen 
is. Uiteraard zullen de werken steeds in overleg en na uw 
goedkeuring gebeuren.

Eerste checks

 U bezorgt ons een aantal gegevens over de 
buitenlandse site. In het document in bijlage ziet u 
welke gegevens wij nodig hebben. Om te kunnen 
starten is het belangrijk dat wij over alle gevraagde 
informatie beschikken..

 Wij bestellen de nodige connectiviteit bij de 
geselecteerde partner en coördineren de werken 
met de partner.

Opmerking: de oplevertermijnen zijn sterk afhankelijk van 
het land en de toegangstechnologie. Houd rekening met 
een termijn van 2 tot 6 maanden.

Wat moet u doen om de installatie 
voor te bereiden?

 Zorg dat de verantwoordelijke van de buitenlandse 
site op voorhand gekend en geïnformeerd is en 
aanwezig is tijdens de aansluiting. 

 Zorg voor vrije toegang tot het datalokaal en/of 
datakast.

 Zorg ervoor dat er bekabeling voorzien is tussen 
het telecomaansluitpunt van de lokale provider en 
het datalokaal.

 Zorg ervoor dat er een vrije ruimte is in uw datakast 
om het materiaal te plaatsen (1 of 2 apparaten 
afhankelijk van de provider).

 Er dienen minstens 2 vrije stopcontacten 
aanwezig te zijn volgens de standaard lokale 
elektriciteitsvoorschriften.



Bevestiging en voorbereiding

U vraagt een offerte aan en vermeldt 
daarbij alle nodige elementen 
(basisdienst, opties, etc.).

Proximus bevestigt de beschikbare 
infrastructuur in het buitenland, rekening 
houdend met technische haalbaarheid.

U bevestigt de volledigheid van de 
offerte en tekent voor goedkeuring 
(incl. maximale site info). 

U informeert de lokale contactpersoon 
betreffende alle vereisten (toegang, 
interne bekabeling, voeding, etc.).

De lokale partner contacteert 
de lokale contactpersoon om 
alle details te overlopen.

Aanleg en aansluiting

De lokale partner sluit uw site aan op zijn 
netwerk.

De lokale partner installeert en 
configureert de eindapparatuur (router/
switch).

Proximus en/of partner testen of de lijn 
bereikbaar is vanaf het Proximus-netwerk 
(remote access op de router).

Proximus controleert de configuratie, doet 
de eventuele migratie en stelt de lijn in 
dienst.

Indien een back-uplijn werd geïnstalleerd, 
voert Proximus samen met u de  
back-uptest uit.

U zorgt zelf voor de verbinding tussen de 
router/switch en de LAN-apparatuur.

Proximus bevestigt de activatie van de 
dienst per mail en geeft richtlijnen voor 
verder gebruik van de dienst.
De facturatie van de dienst wordt gestart.

Offerte 
& order

Order inbreng 
& validatie 

Gedetailleerde 
informatie lokale 

partner

 Aansluiting 
door lokale 

partner

Installatie & 
configuratie door 
lokale partner

 Aansluiting 
& test

Controle &  
back-uptest

Oplevering 
& facturatie

1

2

3 4

5

Wat u doet 

Wat Proximus doet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

11

Voor vragen tijdens de werken, contacteer  
uw Explore Implementation Officer.  
www.proximus.be

Nog vragen?
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BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1. Dit document is louter ter informatie en heeft geen enkele contractuele waarde.
De productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Ref. Explore_installatiegids_internationaal_19.12.2017
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Gegevens vereist voor een  
Explore-aansluiting in het buitenland

Om uw offerteaanvraag en/of bestelling van Explore zo snel mogelijk te behandelen hebben we informatie nodig over uw site in 
het buitenland. Ontbrekende informatie kan de nauwkeurige en tijdige uitvoering van offertes en bestellingen belemmeren of zelfs 
verhinderen.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de informatie die nodig is voor offerte en bestelling. Afhankelijk van de specifieke  
aard van uw project, kunnen we bijkomende gegevens nodig hebben.

Opmerkingen:

(1)  De haalbaarheidscontroles van Proximus hebben gewoonlijk betrekking op de technologische eigenschappen van de laatste uitrusting op de backbone van 
de lokale operator en de theoretische kabellengte tot uw site. Verschillen in kabelkwaliteit, de beschikbare capaciteit op de kabel naar uw gebouw en andere 
onnauwkeurigheden kunnen leiden tot onuitvoerbaarheid of bijkomende investeringen en/of infrastructuurwerken voor de levering van de dienst.

(2)  Een lokale contactpersoon is verplicht in de Russische Federatie, Oekraïne, Kazachstan.

Informatie Offerte 
aanvragen 

Bestelling 
plaatsen

Adres site

Volledig adres van de site, met postcode. Geen postbus. Een lucht- of satellietfoto of een 
plan met aanduiding van de exacte plaats van het gebouw is nuttig.

Verplicht Verplicht

Plaats van de installatie in het gebouw 

Verdieping, nummer/id van het lokaal, van het rack waar de uitrusting geïnstalleerd dient te 
worden.

Optioneel Verplicht

Telefoonnummer van de site voor de haalbaarheidscontrole (1)

In sommige landen worden haalbaarheidscontroles uitgevoerd op basis van het telefoon-
nummer i.p.v. het adres. Een telefoonnummer van een enkele analoge PSTN-lijn bij de 
historische operator is meestal voldoende. Gelieve ons te laten weten of er een bestaande 
xDSL-dienst actief is op deze lijn.

Verplicht Verplicht

Contactperso(o)n(en) ter plaatse: naam, telefoonnummer(s), e-mailadres 

Deze personen dienen op de hoogte te zijn van de lopende offerte/bestelling voor deze site. 
Ze kunnen gecontacteerd worden door onze lokale partners om gegevens te bekomen/
controleren. Ze mogen afspraken vastleggen voor interventies ter plaatse en brengen onze 
technicus naar de precieze plaats waar de uitrusting opgesteld moet worden.

Vermeld indien mogelijk meerdere telefoonnummers (algemeen nummer, directe lijn, 
mobiel nummer). 

Vermeld indien mogelijk een primaire en secundaire contactpersoon.

Verplicht in 
sommige 
landen (2)

Verplicht

LAN IP-adresgegevens

Reeks LAN IP-adressen met subnetmaskers en IP-adressen uit deze reeks die aan de 
Proximus-router(s) toegewezen moeten worden, met inbegrip van het HSRP/clusteradres 
(in sommige gevallen).

Optioneel Verplicht

Informatie over de invoerkabel van de telecomoperator

Referenties van de bestaande infrastructuur van de telecomoperator (transmissie-uitrus-
ting, invoerkabels, circuit-id, ...) kunnen nuttig zijn. Aarzel niet foto’s toe te voegen.

Optioneel Optioneel

Gewenste installatiedatum

Indien u voor de installatie een streefdatum voor ogen hebt, vragen we u die zo vroeg 
mogelijk in het proces mee te delen. Om de streefdata realistisch te houden mag u uw 
contactpersoon bij Proximus om een indicatieve implementatietijd vragen.

N.v.t. Optioneel

Informatie eigen aan het land

• Nederland: IS/RA-nummer voor installatie op koperkabel

• Frankrijk: SIRET-nummer van de site

Optioneel Verplicht

Bijlage


