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Hasselt, Diegem, 3 april 2006 
 
Interkabel, de vereniging van vier Vlaamse operatoren voor kabeltelevisie, heeft een 
contract gesloten met netwerkleverancier Cisco Systems om zijn kabelnetwerk af te stemmen 
op de toekomstige behoeften van zijn klanten. Interkabel verwacht dat niet alleen de 
gewone consument maar ook de gemeentelijke overheden en de eigen diensten steeds 
meer gebruik zullen maken van innovatieve en vaak ook interactieve breedbanddiensten of 
multimediatoepassingen, zoals IP-televisie en videobewaking. Als gevolg van de nieuwe 
investeringen zal de beschikbare bandbreedte niet alleen vertienvoudigen maar zal 
Interkabel deze ook efficiënter en dynamischer kunnen aanwenden. 
 
"Eind 2004 lanceerden wij als eerste leverancier in Vlaanderen een aanbod voor digitale 
televisie onder de noemer 'iN.Di'. Omdat wij in dat domein een pioniersrol willen blijven 
vervullen, investeren wij vandaag al in een netwerk dat klaar is voor de toekomst. Dat moet 
ons toelaten om een volgende generatie breedbanddiensten, zoals IP-televisie, via de kabel 
aan te bieden. Op die manier hopen wij nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren", zegt 
Rudy Nys, woordvoerder van Interkabel.  
 
Technologiepionier 
Het contract met Cisco omvat de levering van een twintigtal universele breedbandrouters 
(Cisco uBR10012 Universal Broadband Router), naast aggregatieswitches van Cisco en het 
provisioneringssysteem Cisco BACC (Broadband Access Center for Cable). Dit alles kadert in 
de uitbouw van een digitale data-backbone op basis van het Cisco CMTS-systeem (Cable 
Modem Termination System).  
 
Voor de installatie van die producten zal Dimension Data instaan. Deze systeemintegrator 
kan op de Nederlandse kabelmarkt alvast een mooi palmares voorleggen, met onder meer 
implementaties bij UPC en Essent. Daarnaast heeft Dimension Data ook al enige ervaring met 
Belgische kabeloperatoren. De oplevering van het project bij Interkabel is voorzien voor eind 
dit jaar. 
 
"Interkabel zal een van de eerste gebruikers zijn in Europa van Cisco's nieuwe Wideband 
DOCSIS-technologie, een voorloper van de EuroDOCSIS 3.0 standaard. Die garandeert een 
bandbreedte naar de eindgebruiker van 200 megabit per seconde. Dat betekent een 
vertienvoudiging van de huidige bandbreedte. Die enorme toename in bandbreedte is 
nodig om een aantal nieuwe diensten te kunnen aanbieden. Daarnaast illustreert zij ook 
perfect de pioniersgeest van Interkabel", besluit Luc Vanbecelaere, SP business development 
manager bij Cisco Systems België.  
 
 
Over Interkabel 
Interkabel bestaat uit de vier opdrachthoudende verenigingen Integan, Interelectra, PBE en WVEM. Zij verzorgen 
een derde van de Vlaamse kabelmarkt of zowat 790.000 huishoudens. Naast het belangrijke telecomluik blijft 
Interkabel ook actief in het realiseren van kabeltelevisieprojecten. Zo zijn de ontvangststations van de 
kabelmaatschappijen onderling verbonden via een glasvezelnetwerk. Deze ruggengraatring transporteert de 
signalen van een aantal tv- en radiostations. 
 
Over Dimension Data - LSE:DDT 
Dimension Data is een gespecialiseerde leverancier van IT-diensten en -oplossingen die klanten helpt om hun IT-
infrastructuren te plannen, te ontwikkelen en te ondersteunen. Dimension Data maakt optimaal gebruik van zijn 
knowhow op het vlak van technologieën voor netwerkcomputergebruik, beveiliging, besturingsomgevingen, opslag 
en contactcentra en zijn unieke competenties met betrekking tot consultancy, integratie en beheerde diensten om 
klantenoplossingen op maat te ontwikkelen. 



Meer info op http://www.dimensiondata.com 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al meer dan 20 jaar 
door zijn technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, 
ondernemingen en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente 
netwerken te bouwen op basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen 
overheden en ondernemingen hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en 
klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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