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LNR Globalcom profi leert zich graag als uw leveran-

cier van meetapparatuur, waarmee landmeetkundige 

werkzaamheden kunnen worden verricht. Binnen 

deze werkgebieden concentreert LNR Globalcom 

zich voornamelijk op het high-end marktsegment.

Als offi cieel distributeur van Leica Geosystems levert

LNR Globalcom meetapparatuur zoals 3D Laserscanners,

GNSS ontvangers, Total Stations, Multi Stations, digitale 

waterpasinstrumenten en alle hierbij bijbe horende 

software en accessoires. Daarnaast leveren we ook 

oplossingen voor deformatiemetingen en GIS. Service 

in de vorm van verkoop, verhuur, training en advies 

zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Tevens manifesteert LNR Globalcom zich als onaf-

hankelijk GNSS-dataprovider middels haar landelijk 

dekkend GNSS-referentienetwerk LNR NET. De GNSS-

referentiestations van LNR NET leveren 24 uur per 

dag RTK-data via een NTRIP server. Daarnaast wordt 

van ieder station continu RINEX data geregistreerd 

ten behoeve van postprocessing doeleinden.

Een gezond bedrijf blijft in ontwikkeling en is altijd 

op zoek naar nieuwe kansen of mogelijkheden. We 

volgen daarom de ontwikkelingen in onze huidige 

markten op de voet en proberen ook continu nieuwe 

kansen te vinden voor ons business model.

JEANETTE LANGEJAN
Offi ce Manager

PAUL VERDOORN
Directeur



Onze Sales Engineers onderhouden het 

contact met de klant. Zij helpen bij het 

nemen van zowel technische als economische 

beslissingen en zien erop toe dat de wensen 

van de klanten op de juiste wijze uitgevoerd 

worden.

De Sales Engineer blijft gedurende het

gehele aanschafproces het aanspreekpunt. 

Dit resul teert in korte communicatie lijnen 

en duidelijke informatie. Dit proces stopt 

niet bij de afl evering van de instrumenten 

want LNR Globalcom streeft ernaar om met

iedere klant een langdurige relatie op te 

bouwen. In het kader daarvan kan men met 

vragen altijd bij ons terecht. Verder verzorgt 

LNR Globalcom diverse trainingen en oplei-

dingen zodat de apparatuur zo effi ciënt 

mogelijk kan worden ingezet. Dit kan zowel

bij de klant op locatie als bij ons op kantoor.

SALES
LNR Globalcom staat voor klantgerichtheid 

en persoonlijk contact. Onze medewerkers 

beschikken over uitgebreide technische 

kennis en werken aan een betrouwbare, 

fl exibele samenwerking met onze klanten 

door vooral in oplossingen te denken.

STEVEN DE BRUIN
Sales Engineer

RAYMOND BARTELINK
Sales Engineer
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STEFAN DE JONG
Support Engineer 

MAIKEL VAN STEENSEL 
Support Engineer



Om optimale prestaties uit uw apparatuur 

te verkrijgen kan er gekozen worden voor 

verschillende onderhoudscontracten met het 

oog op support zaken, software updates, 

onderhoudsbeurten, verlengde garanties of 

een combinatie van deze zaken. Daarnaast 

is goede professionele training en opleiding 

voor de gebruikers gewenst.

Support

Profi teer van het voordeel van rechtstreeks 

telefonisch contact of online toegang tot 

support professionals die samen met u, uw

eventuele problemen oplossen. Vragen over

het gebruik, de confi guratie van uw instru-

ment of algemeen advies kunnen rechtstreeks 

worden beantwoord.

Software onderhoud

De laatste softwareontwikkelingen en 

de nieuwe functies zorgen ervoor dat u 

altijd maximaal productief bent. Er komen 

meerdere software-updates uit per jaar. 

Deze kunnen door de klant of door onze 

support medewerkers worden geïnstalleerd 

op de instrumenten.

Hardware onderhoud

Jaarlijks preventief onderhoud wordt 

uit gevoerd door ervaren technici, mini maliseert 

het aantal reparaties en zorgt voor een 

betrouwbare werking van uw instrument. 

Een volledige service geschiedenis is waardevol 

bij latere verkoop van uw instrument.

Verlengde garantie

Leica apparatuur wordt standaard geleverd 

met een garantie van één jaar. Dit kan worden 

uitgebreid tot maximaal drie jaar en omvat 

arbeidsloon en onderdelen. De uitge breide 

garantie biedt extra zekerheid en bespaart 

u toekomstige ongeplande uitgaven.

SERVICE & SUPPORT
LNR Globalcom is er van overtuigd dat met de aankoop van Leica apparatuur, u een uitstekend 

instrument van grote waarde heeft verworven. Naast productiviteit, technologie en gebruiks-

vriendelijkheid blijkt de mate van service en het niveau van ondersteuning een beslissende factor

te zijn om te kiezen voor LNR Globalcom. Klanten beoordelen de kwaliteit van de ondersteuning 

op hetzelfde hoge niveau als dat van de producten zelf.
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ANDRÉ NOORDERMEER
ICT Engineer 



LNR NET bestaat uit door het Kadaster 

gecer tifi ceerde, permanente referentie-

stations. Om een volledige dekking in de 

grens gebieden van Nederland te verkrijgen, 

is ook een aantal stations van het Belgische 

FLEPOS-netwerk en van het Duitse SAPOS-

netwerk in LNR NET opgenomen.

Alle GNSS ontvangers op deze locaties 

ontvangen zowel GPS als Glonass signalen 

en zijn tevens voorbereid op de komst van 

L5, L2C en Galileo. Ieder referentiestation 

levert 24 uur per dag 7 dagen in de week 

GNSS data aan de netwerkserver. Deze data 

wordt vervolgens op verschillende manieren 

beschikbaar gesteld voor de klant. Middels 

een NTRIP server wordt GNSS correctiedata 

beschikbaar gesteld voor Real-Time GNSS 

toepassingen waarbij om cm of sub-meter 

nauwkeurigheden wordt gevraagd. Denk 

hierbij aan landmeetkundige toepassingen, 

machinebesturing, precisielandbouw, GIS, 

deformatiemetingen, mobile mapping, etc.

LNR NET is een merk-onafhankelijk netwerk, 

iedere RTK- of GIS ontvanger welke middels

internet kan communiceren met de netwerk-

server is geschikt om gebruik te maken van

de aangeboden producten. Middels verschil-

lende abonnementsvormen kan de klant een 

overeenkomst aan gaan met LNR Globalcom 

om gebruik te maken van LNR NET.

Daarnaast wordt ook 24 uur per dag van 

ieder station RINEX data geregistreerd welke 

door de klant kan worden afgenomen t.b.v. 

postprocessing doeleinden.

LNR NET
LNR Globalcom heeft in 2005 haar landelijk dekkende GNSS Referentienetwerk LNR NET 

gepresenteerd.
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LNR Globalcom B.V.
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Tel. 070 - 4134000
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LNR Globalcom is distibuteur 
van Leica Geosystems


