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Wensen en behoeftes 
eindgebruikers  
staan centraal
CommScope bracht met Propel een revolutionair modulair glasvezelplatform  
op de markt. We spraken met Ken Hall, Data Center Solutions Architect  
bij de leverancier, over ontwikkelingen in de markt. “We helpen onze klanten 
efficiënter te werken.” Tekst: Mels Dees

Wat zijn de belangrijkste drijf
veren achter de veranderingen in 
de infrastructuur van de  fysieke 
datalaag van hyperscale en 
 cloudscale providers?
“De afgelopen jaren was er een 
snelle migratie naar hogere data
snelheden, voornamelijk vanwege 
de noodzaak om de capaciteit en 
reactiesnelheid in datacenters te 
vergroten. Datacenterbeheerders 
willen profiteren van snellere swit
ches met een hogere capaciteit. 
Om dat te kunnen doen stellen ze 
meer poorten met hogere datasnel
heden en meer optische lane counts 
per poort beschikbaar. Dit vereist 
onder andere doordachte schaal
baarheid met meer flexibele inzet
mogelijkheden. Vereenvoudiging 
en ondersteuning van de vereiste 
ontwerp, installatie, exploitatie 
en migratietrajecten betekent dat 
infrastructuur en netwerkteams 
moeten samenwerken om ervoor 
te zorgen dat de bekabelingsar
chitecturen zijn afgestemd op de 
netwerkconfiguraties. Wij hebben 
het Propelplatform ontworpen om 
onze klanten te helpen deze uitda
gingen efficiënter aan te gaan.”   

afstemmen op de veranderende 
 eisen binnen hun datacenters. Dat 
is belangrijk omdat netwerkteams 
en infrastructuurteams steeds 
meer samenwerken. Een ander ver
schil is dat Propelklanten volledig 
worden ondersteund met Comm
Scope’s Application Assurance en 
 SYSTIMAXgarantie van 25 jaar.” 

Hoe spelen jullie in op de wens 
in de markt om implementatie en 
beheer te vereenvoudigen?
“Dit zie je terug op twee niveaus: op 
ontwerpniveau en tactisch niveau. 
Op ontwerpniveau zijn alle Propel 
fiber trunkbekabeling, modules, 
adapters, arrays en patchkabels uit
gelijnd op basis van het aantal glas
vezels. Alle MPObundelkabels zijn 
aan beide uiteinden ‘pinned’. MPO
patch/apparatuurkabels zijn aan 
beide uiteinden van de patchkabels 
‘unpinned’. Hierdoor wordt de kans 
op schade aan transceivers geëlimi
neerd of aanzienlijk verminderd ver
sus van het gebruik van een ‘pinned’ 
assemblage. Het platform is ook 
gestandaardiseerd op ‘methode B 
enhanced’ en methode B trunks. Dit 
zorgt ervoor dat zenden naar ont

PARTNERS CRUCIAAL BIJ PROPOSITIE COMMSCOPE

“Propel komt tegemoet aan de huidige  

en toekomstige behoeften van de grotere 

datacenternetwerken”

vangen gaat en polarity overeen
komt met de glasvezelalignment in 
transceivers. Dezelfde patchkabels 
worden in het hele kanaal gebruikt, 
of het nu bij een patchpaneel, net
werkapparaat of crossconnect is  
dit vereenvoudigt het ontwerp.”

En op tactisch niveau?
“We hebben veel functies ontwor
pen in de panelen en shelves van 
Propel die een snellere en eenvoudi
gere inzet, onderhoud en upgrades 
mogelijk maken. De panelen kunnen 
door één technicus worden geïnstal
leerd en zijn dan toegankelijk via de 
voor en achterkant, wat geweldig 

is wanneer de ruimte beperkt is. Elk 
shelf heeft 12 railposities die als ge
leiders dienen voor het vastzetten 
van verschillende combinaties van 
modules en interfaces. Er is ook een 
uniek uitschuifbaar shelfontwerp dat 
één engineer in staat stelt connec
tiviteit te installeren en te beheren. 
Bovendien hebben we een innovatie
ve kabelmanager aan de achterkant 
ingebouwd, die flexibiliteit biedt bij 
het installeren van de kabels en te
gelijkertijd de kabels veilig houdt.”

Je sprak eerder over een 
toepassingsspecifiek ontwerp. 
Wat houdt dat in?

“Propel is ontworpen om de infra
structuurbekabeling af te stem
men op de toepassingen. Eén op 
één: 16glasvezel transceivers, 
16glas vezel trunk en arraykabels, 
en 16glasvezel distributiemodu
les. Voor 8glas  vezeltransceiver
toepassingen zijn er eveneens 
8glasvezeltrunkkabels, arrays en 
8glasvezeldistributiemodules. Wij 
bieden efficiënte bouwstenen waar
mee de gebruiker naar behoefte kan 
schalen en toepassingen beheren 
zonder glasvezels te verspillen of 
het aantal poorten te verliezen. Een 
resultaat hiervan is een sterk ge
stroomlijnd portfolio dat het aantal 
SKU’s tot een minimum beperkt en 
tegelijk de opties en mogelijkheden 
vergroot.” 

Kun je uitleggen hoe de  
QRcodering werkt?
“Alle Propelmodules, panelen 
en kabelassemblies hebben een 
QRcode die technici met hun tele
foon kunnen scannen en die toegang 
geven tot een verscheidenheid aan 
productie, test en prestatiegege
vens uit het WebTraksysteem van 
CommScope. De Propel QRcodes 

Wat is Propel in de kern?
“Propel is een endtoend, high
speed, modulair glasvezelplatform 
dat tegemoetkomt aan de huidige 
en toekomstige behoeften van de 
grotere datacenternetwerken.”

Hoe is het Propelplatform 
 ontstaan?
“Propel is eigenlijk voortgekomen 
uit ons High Speed Migrationplat
form. Kort na de lancering daarvan 
een paar jaar geleden, begonnen we 
te werken aan wat later Propel zou 
 worden. We gingen naar onze klan
ten en partners en vroegen expliciet 
naar hun wensen en behoeftes. In 
de antwoorden kwamen dezelfde 
thema’s terug: glasvezelmigratie, ul
tralow loss, toegang vanaf de voor 
en achterzijde en verwisselbare com
ponenten. Dat hebben we verwerkt.”

Wat zijn de verschillen tussen 
Propel en de andere glasvezel
platforms?
“Dat zijn er een paar. De 16fiber on
dersteuning is uniek en loopt voor
op in de markt. Het platform is ook 
toepassingsspecifiek, zodat klanten 
hun netwerken gemakkelijk kunnen 

Ken Hall
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hebben een serienummer en zijn 
aangebracht op modules, adapters 
en panelen, en ook op fiber trunk, 
patch en arrayassemblages.” 

Zijn alle producten van het 
 Propelportfolio direct beschik
baar?
“Nee. Vanwege de grote omvang 

van het Propelplatform, brengen 
we het in drie fasen uit. Bij de lance
ring hebben we de essentiële com
ponenten voor 400G/800Gtoe
passingen geïntroduceerd. Dit 
omvat ons 144LCslidingpaneel in 
1U, 2U en 4Uformaat, samen met 
8, 12, 16 en 24glasvezel MPO
LC en MPOSNmodules. In deze 

fase is ook een reeks adapterpacks 
en kabelassemblies inbegrepen. 
Adapterpakketten bevatten LC
LC, MPOMPO en SNSN adapters 
in dezelfde afmetingen als de vier 
moduleopties. MPO trunks en 
 arrays ter ondersteuning van 8, 
12, 16 en 24fiber toepassingen 
met LC Uniboot en SN kabelassem
blages zijn eveneens inbegrepen. 
Vervolgens komen er MPOMPO 
conversiemodules en arrayas
semblies, splice cassettes, rugge
dized fanouts met MPOnaarLC 
 Unibootconnectiviteit, en extra 
paneelopties. Daarna komen er nog 
meer shelf opties en onze geïnte
greerde imVision oplossing voor 
geautomatiseerd infrastructuur
beheer.” ◾

Nauwe samenwerking partnerkanaal
Naar aanleiding van het gesprek met Ken Hall geeft Rogier den 

Boer, Director Benelux Enterprise Sales bij CommScope een aan-

vulling. “Voor ons is het partnerkanaal van cruciaal belang. De 

partners zijn allemaal al getraind en gecertificeerd voor Propel.” 

Den Boer vertelt dat CommScope, de partners en de drie distribu-

teurs trajecten in gezamenlijkheid aanpakken. “De partners doen de 

positionering en het design, maar wij kijken wel mee om te onder-

steunen waar nodig en wenselijk. Zo is de samenwerking tijdens het 

hele traject optimaal.” Dit maakt het mogelijk de 25 jaar garantie 

te bieden op de systemen. Den Boer: “We hebben als leverancier 

design guides opgesteld. Die gebruiken de partners om ontwerpen 

te maken, dat gaan ze voorstellen en implementeren bij een klant. 

Vervolgens komen ze terug bij ons: dit is het ontwerp geweest, dit 

hebben we gedaan, dit zijn de meetwaarden. Vaak gaan we dan 

on-site kijken, ook om aan de klant te laten zien: de partner die je 

hebt geselecteerd heeft het goed gedaan. Zo kunnen we met een 

gerust hart zeggen: deze oplossing kan 25 jaar functioneren.”

Duurzame insteek Propel

Propel kent een bijzonder duurzaam ontwerp, maakt Den Boer 

 duidelijk. “Denk aan simpele zaken als minimaliseren van de hoe-

veelheid verpakkingsmateriaal, en daarbij kiezen we dan de meest 

duurzame oplossing.” Daarnaast zijn de devices een stuk lichter. 

“Bijzonder is ook de QR-code die de bedieningsmanual vervangt. 

Traditioneel leveren  fabrikanten bij elk apparaat een instructieboek 

in verschillende talen. Bij een omvangrijke omgeving komt dat neer 

op tientallen instructieboekjes. Daar zijn we mee gestopt.”

Rogier den Boer
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