
Slaapverwekkend 
betrouwbaar.



Breedbandverbindingen spelen meer een centrale, maar ook 

een onzichtbare rol binnen de processen van uw organisatie. 

De cruciale rol van verbindingen wordt pas opgemerkt als de 

verbindingen niet meer aan uw behoeften voldoen of er niet 

meer zijn. U gaat er namelijk vanuit dat uw verbinding uw 

wensen aankan. Om uw verbindingen ‘onzichtbaar‘ te houden 

is een stabiele, betrouwbare connectie onmisbaar. 



Persoonlijk advies
Wilt u meer weten? Neem dan 
telefonisch contact met ons op 
(073 88 000 00) voor een vrijblijvende 
afspraak of mail naar 
sales@interconnect.nl. 

De kwaliteit en stabiliteit van uw breedbandverbinding bekleden een fundamentele 
rol in het functioneren van uw totale IT omgeving. Deze rol is nog vele malen groter 
indien u uw omgeving in een datacenter onderbrengt of als u gebruik maakt van een 
cloud oplossing.

Onafhankelijk advies
Het maakt u wellicht niet uit of een verbinding wordt geleverd over het netwerk 
van KPN, Tele2, Eurofiber, Ziggo of over een lokaal glasvezel netwerk. U moet 
kunnen vertrouwen op de verbinding en op de service van de organisatie waar u 
de verbinding afneemt. Daarom werkt Interconnect samen met betrouwbare DSL- 
en glasvezelaanbieders om ervoor te zorgen dat u altijd de best passende oplossing 
voor uw situatie krijgt, ongeacht de locatie(s) waar u bent gevestigd. 

IP-VPN
Veel bedrijven gebruiken het internet om een bedrijfsnetwerk op te zetten. Vaak 
wordt de veiligheid verhoogd door middel van encryptie, zoals het opzetten 
van IPSec tunnels. Het is echter aan te bevelen om niet-publieke verbindingen te 
gebruiken waarop u uw cruciale netwerken bouwt. Met de IP-VPN oplossingen van 
Interconnect koppelt u uw vestigingen via het core-netwerk van Interconnect en dus 
zonder tussenkomst van het internet. Op deze manier bouwt Interconnect uw Virtual 
Private Network op. 

Redundantie
Door gebruik te maken van meerdere verbindingen op één locatie kunt u redundantie 
creëren. Hierdoor heeft u de hoogst mogelijke beschikbaarheid van uw verbinding. 
Mocht uw primaire verbinding (om welke reden dan ook) wegvallen, dan neemt de 
back-up verbinding de taak direct over. Dit gebeurt volledig automatisch, u heeft hier 
dus geen omkijken naar.

Glasvezelnetwerk Interconnect
In ’s-Hertogenbosch en in Eindhoven ligt een zakelijk glasvezelnetwerk dat volledig 
in eigendom en beheer is van Interconnect. Verbindingen van 1Gb, 10Gb, 40Gb 
of zelfs 100Gb zijn geen enkel probleem. Uiteraard zijn verbindingen met lagere 
bandbreedtes ook mogelijk. Het glasvezelnetwerk is uitermate geschikt voor latency-
gevoelige applicaties en/of datastromen. Dit komt door de relatieve korte afstand 
tussen het netwerk en de datacenters van Interconnect. 
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