
Danske sygehuse vælger Nexans som partner til den næste generation af fiberoptiske netværk

Rammeaftale mellem Region Midtjylland og Nexans Denmark for levering af mikro switche

Juelsminde, maj 2013 - Region Midtjylland har tildelt Nexans Denmark en flerårig rammeaftale, på levering af 10.000 Ethernet mikro
switche. Disse mikro switche er en af nøgle komponenterne, i et innovativt fiber baseret Local Area Network (LAN) kabel koncept, kaldet
"Fiber-To-The-Office (FTTO)". Mikro switche af typen "GigaSwitch V3" vil blive leveret af Nexans Advanced Networking Solutions, Nexans i
Tyskland, der er en af de førende på markedet indenfor FTTO løsninger.

Inden for rammerne af den kontrakt, som Kenneth Becker (Region Midtjylland), og Ole Nielsen (adm. direktør i Nexans Denmark) har
underskrevet, vil Region Midtjylland være en af de første i Danmark, der vil implementere den nye innovative teknologi. I Region Hospital i
Viborg udføres installationen i renoverede og nye bygninger. I de nye hospitaler i Århus (Det Nye Universitetshospital, DNU) og Gødstrup
(Det Nye hospital i Vest, DNV), udføres installationen i samtlige bygninger.

Indenfor rammeaftalen, er der ligeledes mulighed for, samme innovative løsning til 20 mindre sygehuse, og andre offentlige institutioner i
Region Midt.

"Det nye koncept giver os den bedst mulige fleksibilitet til, at designe vores nye bygninger, og til at imødekomme nye udfordrende krav til
moderne sundhedsinstitutioner - og det giver samtidig omkostningsfordele i forhold til mere traditionelle infrastruktur løsninger. Nexans har
overbevist os med den til dato bedste løsning, med hensyn til både produktets ydeevne og økonomi " oplyser Lars Knudsen.

Med fremføring af fiber kabler til vægudtaget, overvinder FTTO konceptet de begrænsninger, et traditionelt kobber baseret struktureret
kablingssystem tilbyder. Fiberløsningen eliminerer behovet for mange omkostningstunge rum til etablering af etagekrydsfelter, og give en
unik mulighed for redundans og tilgængelig til netværket.

Ole Nielsen er overbevist om at: "Region Midtjylland visionære beslutning om at blive det første store FTTO bruger i Danmark, er et stort
gennembrud for dette koncept på det danske marked. Beslutning om det fiber-baseret netværk, vil åbne nye perspektiver i løsninger der
rækker ud over hospital sektoren, som f.eks. til lufthavne, banker og kontorer i Danmark. "
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Nexans Tyskland
Nexans Tyskland er en af de førende kabel-producenter i Europa. Virksomheden tilbyder et omfattende sortiment af højtydende kabler,
systemer og komponenter til telekommunikation og energi, bl.a. med superledende materialer og komponenter, som Cryoflex transfer-
systemer og særligt udviklet maskiner til kabelindustrien. Der er ansat ca. 8.560 medarbejdere i Tyskland, og salget i 2012 beløber sig til ca.
940 Mio Euro. Den fulde integration af Nexans Tyskland i Nexans Group, sikrer gode muligheder for, at bruge de tilgængelige synergier i alle
Nexans Group områder, især indenfor forskning og udvikling.

Flere oplysninger se venligst www.nexans.de

Nexans Denmark
Lidt historie omkring Nexans Denmark. Jydsk Kabel blev etableret i 1964 i København. I 1970 flytter Jydsk Kabel til Juelsminde, hvor
kabelproduktionen starter i 1976. I 1980 bliver der indgået et formelt samarbejde med IKO Sweden, og efter 13 år under Alcatel, ændres
navnet i 2000 til Nexans Jydsk Kabel. I 2011 ændres vores navn til Nexans Denmark.

I Nexans Denmark er der ansat 30 medarbejdere, hvoraf de ca. 20 medarbejdere er beskæftiget med produktion af kabler, de resterende
medarbejdere er beskæftiget med intern og ekstern salg.

Flere oplysninger se venligst www.nexans.dk


