Ethernet VPN
Ethernet Virtual Private Network
• Veilig gesloten netwerk
• Flexibel uit te breiden
• Geschikt voor meerdere toepassingen
• Maatwerk organisatienetwerk
• Zeer hoge bandbreedte tot 5 Gb/s
• Symmetrische bandbreedtes

Optimale toegang tot de bedrijfsapplicaties en -gegevens is van cruciaal
belang voor uw organisatie. Met Ethernet VPN van Eurofiber verbindt
u uw hoofdkantoor, vestigingen en datacenters veilig en flexibel via een
privéorganisatienetwerk op maat. Over dit netwerk kunt u meerdere
diensten transporteren, zoals internet, telefonie en video. Door ook uw
datacenters via het netwerk te ontsluiten, is het mogelijk om centraal
applicaties en platformen aan te bieden.
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Om uw organisatie een maximaal betrouwbaar netwerk te bieden, leveren we Ethernet VPN altijd over
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glasvezelverbindingen van Eurofiber. U kunt uw Ethernet VPN ook uitbreiden met onze IP VPN en Internet
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Service

Basic ‒ dit biedt u het standaard kwaliteitsniveau,

Voor Ethernet VPN van Eurofiber kunt u rekenen op

voor het aansluiten van twee of meer klantlocaties

24 x 7 ondersteuning door onze deskundige Customer

voor bijvoorbeeld datatransport en internettoegang.

Operations Support afdeling.

Uitermate geschikt als u zelf uw dienstenleveranciers
wilt kiezen.
Advanced ‒ u krijgt ook garanties op de bandbreedte
en de maximale latency van de verbinding. Dat maakt
deze uitvoering ideaal voor uw spraak- en videodiensten.

Contact
Neem voor meer informatie over Ethernet VPN
contact op met onze salesafdeling
via +32 (0)2 307 12 00 of info@eurofiber.be.

