Glasvezel
van Solcon.
Ondernemen
is vooruitzien.

Zakelijk glasvezel biedt oneindig veel

Glasvezel van Solcon

mogelijkheden. Het is de ideale oplossing als

• Razendsnel en betrouwbaar

u meerdere toepassingen tegelijkertijd

• Meerdere zakelijke services geruisloos over één verbinding

aanbiedt of gebruikt, van internet en

• Onbeperkte innovatieve mogelijkheden

VOIP-oplossingen tot hosting.

• Eén aansluiting met onbeperkte capaciteit voor alle dataverkeer
• Voorbereid op toekomstige ontwikkelingen

Glasvezel is ook de ideale oplossing als u uw

• Voor iedere onderneming een passende oplossing

bedrijfsvestigingen met verschillende
communicatieplatformen, wilt koppelen
tot één efficiënt telefonie- en datanetwerk.

Advies op maat

Solcon verbindt, beveiligt en ontsluit uw

Voor meer informatie, een offerte of advies op maat kunt u contact

onderneming met glasvezel. Solcon

opnemen met Solcon. Wij staan u graag persoonlijk te woord.

ondersteunt u met ondernemen.

T (088) 003 25 25, E info@solcon.nl

solcon Provider met een hart

solconzakelijk.nl

Glasvezel van Solcon
Meer en meer communiceren we via netwerken. Meer data en grotere bestanden versturen we. Elke minuut, elk uur,
elke dag. Als ondernemer eist u een netwerk waar u vandaag én morgen op kunt vertrouwen. Qua verbinding, snelheid
en capaciteit. Zodat u vandaag en morgen kunt ondernemen zoals u dat wilt.

Specificaties Solcon glasvezel
Beschikbare netwerken

Toepassingen

• Eurofiber

• Hosted virtualisatie en cloud

• KPN (WEAS)

• Videoconferencing

• Unet

• Voorbereid op het nieuwe werken

• Tele2

• IP-telefonie / virtuele telefooncentrale

• NDIX

• IP VPN (Private Network)
• IP-PIN (PIN-transacties)

Solcon Netwerk

• Storage Online

• Redundante 10 Gbit-dataverbindingen

• Back-up Online

• Exchanges: AMS-IX, NL-IX en ND-IX

• Mogelijkheid voor Internetfilter

• Protocollen: IPv4 en IPv6
• Solcon services in verschillende snelheden
beschikbaar (met of zonder overboeking)
Service
• Professionele helpdesk met ruime openingstijden
• Monitoring en ondersteuning op basis van SLA
• Leverbaar met managed router

solcon Provider met een hart
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• 24/7 storingsdienst mogelijk

solconzakelijk.nl

