Zakelijk internet
7 configuraties
• Bandbreedtes tot 10 Gb/s
• Redundante aansluitingen beschikbaar
• Tot 32 eigen IPv4-adressen, plus een IPv6 adresblok
• Ondersteuning voor eigen IPv4-adressen (PI-space)
• Symmetrische bandbreedte
• Ondersteuning voor failover protocollen
• Netwerk monitoring centrum 24x7 bereikbaar

Wilt u betrouwbaar online zaken doen? En altijd bereikbaar zijn met hoge
internetsnelheden? Zakelijk internet van Eurofiber biedt uw medewerkers
snel en betrouwbaar internet via onze glasvezelinfrastructuur. Zo kunnen
ze efficiënt browsen, e-mailen en werken met cloud applicaties, zoals
CRM-, kantoor- of financiële software zonder lange laadtijden, buffering
en trage downloads. Onze internetoplossing is bovendien ideaal om
uw software, platformen of infrastructuur toegankelijk te maken voor
klanten en partners.
Van standaard access tot
complexe redundantie

Snelheden tot 10 Gb/s

Internet van Eurofiber is opgebouwd uit 7 verschillende

aan de bandbreedte van onze onderliggende

varianten: van een eenvoudige access, tot een complex

Ethernetverbinding. Ook is deze altijd symmetrisch:

redundante transit variant. Hiermee speelt Eurofiber in

de uploadsnelheid is gelijk aan de downloadsnelheid,

op actuele vragen omtrent schaalbaarheid, redundantie

van 10 Mb/s tot 10 Gb/s. Met zakelijk internet kunt u

en keuzevrijheid:

met meerdere apparaten snel bestanden versturen

• schaalbaarheid – u kunt eenvoudig in bandbreedte

en gelijktijdig met online applicaties werken. En

groeien
• redundantie op de (glasvezel) infrastructuur & diverse
redundantie protocollen
• keuzevrijheid in gebruik van eigen IP-adressen (PI) of
Eurofiber IP-adressen (PA)

De bandbreedte van de internetdienst is gelijk

diensten zoals videoconferencing en camerabewaking
functioneren aanzienlijk sneller en beter via internet
over een glasvezelaansluiting.

Internet van Eurofiber is af te nemen van een standaard
ontsluiting tot en met een complexe redundante
variant voor bedrijfkritische doeleinden. Beschikbaar in

Internet en onze
glasvezelverbindingen
Om uw organisatie optimale internettoegang te

diverse standaard configuraties, hoge bandbreedtes

bieden, levert Eurofiber internetdiensten altijd over

en redundantie mogelijkheden. Ook is er ondersteuning

onze glasvezelnetwerk. Wilt u meer weten over andere

voor failover protocollen VrrP en BGP.

diensten van Eurofiber, lees dan onze product leaflets
Ethernet VPN, Managed Dark Fiber en WDM.

Service

“Sterke performantie
dankzij de dedicated
glasvezelinfractructuur
van Eurofiber.”

De Eurofiber zakelijk internet dienst heeft een zeer
hoge beschikbaarheid van minimaal 99,9% op de
glasvezelinfrastructuur. Daarnaast kunt u rekenen op
de 24x7 ondersteuning van onze deskundige Customer
Operations Support afdeling.

Overzicht van de 7 configuraties
Config #1

Config #2

Config #3

Config #4

Naam

IP Access Basic

IP Access Basic PI

IP Access Redundant
VRRP

IP Access Redundant
BGP

Bandbreedte Mb/s

10 - 5.000

10 - 5.000

10 - 5.000

10 - 5.000

Type IP adressen

PA

PI

PA & PI

PA & PI

Aansluiting

1x CPE

1x CPE

2x CPE

2x CPE

IPv6 opties

/64 of /48 PA

PI

Roadmap

/64 of /48 PA of PI

Redundantie Protocol

nvt

nvt

VRRP

BGP

Anti-DDoS mitigatie

Basic,
Premium optioneel

Basic,
Premium optioneel

Basic,
Premium optioneel

Basic,
Premium optioneel

Beschikbaarheid

99,9%

99,9%

99,9% + 99,9%

99,9% + 99,9%

Locatie

Klant of PoP

Klant of PoP

Klant of Pop

Klant of PoP

Config #5

Config #6

Config #7

Naam

IP Transit Basic

IP Transit Redundant
DC

IP Transit Redundant

Bandbreedte Mb/s

50 - 5.000

50 - 5.000

50 - 5.000

Type IP adressen

PA & PI

PA & PI

PA & PI

Aansluiting

1x CPE

2x ODF / POP
(CPE optioneel)

2x CPE

IPv6 opties

/64 of /48 PA of PI

/64 of /48 PA of PI

/64 of /48 PA of PI

Redundantie Protocol

BGP

BGP

BGP

Anti-DDoS mitigatie

Premium

Premium

Premium

Beschikbaarheid

99,9%

99,9% + 99,9%

99,9% + 99,9%

Locatie

Klant of PoP

DC

Klant of PoP

Contact
Neem voor meer informatie over onze internetdiensten
contact op met onze salesafdeling,
via +32(0)23071200 of info@eurofiber.be.

