
Uw Explore-verbinding op VDSL 
De installatie stap voor stap

In deze brochure vindt u meer uitleg over de werken die Proximus zal uitvoeren om uw 
bedrijfssite aan te sluiten op Explore via VDSL. Afhankelijk van de situatie kunnen de 
uit te voeren werken afwijken van de beschrijving. Uiteraard zullen de werken steeds 
in overleg en na uw goedkeuring gebeuren.
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Voorbereidende werken

Uit te voeren door uzelf  
of een Proximus-partner

 • Interne bekabeling: zorg ervoor dat er 1 vrij 
koperpaar (Cat 3 ou VVT) beschikbaar is 
tussen de kabelinvoerdoos van Proximus en 
het verdeelblok in de datakast/datalokaal.

 • U kunt dit zelf in orde brengen of 
door een Proximus-partner laten 
uitvoeren (tegen betaling).

Steeds uit te voeren door uzelf

 • Zorg dat de verantwoordelijke aanwezig is 
tijdens de aansluiting.

 • Zorg voor vrije toegang tot het datalokaal 
en/of datakast, technische schachten, 
kabelwegen.

 • Zorg ervoor dat er een vrije legplank is in 
uw datakast om het materiaal te plaatsen 
(minstens 3 units).

 • Er dienen minstens 2 vrije stopcontacten 
aanwezig te zijn (220V).

Uw Explore-verbinding stap voor stap
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Bevestiging en voorbereiding

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

Proximus bevestigt de beschikbare 
VDSL-snelheid en de nodige 
koperparen voor uw site.

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.).

Proximus doet de patching in de centrale 
van Proximus en de verdeelkast op 
straat en koperlaswerk indien nodig.

Aanleg en aansluiting

Proximus sluit uw site aan op het VDSL-
netwerk van Proximus. 

In samenspraak met u, configureert 
Proximus de eindapparatuur (router/
switch), activeert de dienst en test de 
managementlijn (remote access op de 
router).

Proximus zorgt voor de indienststelling 
of migratie van eventuele back-uplijn 
(indien u een back-uplijn hebt gevraagd).

U zorgt zelf voor de LAN-switch over.

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

Nog vragen?
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