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‘Met de glasvezelverbindingen van Eurofiber
kunnen wij probleemloos
inspelen op nieuwe
technologieën.’

Glasvezel biedt goede basis voor
verdere groei
Independer plukt de vruchten van de glasvezelverbindingen van Eurofiber, zegt Sebastiaan Tabak. ‘Wij
zijn flexibeler als het gaat om bijvoorbeeld het
uitbreiden van het netwerk. Vroeger moesten wij
hiervoor de serviceprovider inschakelen, maar nu
kunnen wij alles zelf toevoegen. Daarnaast is het
kostenplaatje aantrekkelijker.’
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Senior Service Engineer Independer
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meer tijd in beslag. Met onze netwerkverbindingen
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in totaal vier partijen gevraagd om hun oplossing te
presenteren. De keus is uiteindelijk op Eurofiber
gevallen: zij boden de juiste financiële condities én de
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De case
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Independer koos voor Layer 2 connectiviteit met de
datacenters via het Ethernet VPN-platform dat

• Snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk

door Eurofiber op zijn glasvezelnetwerk wordt
aangeboden. De 1 Gb/s verbindingen zorgen voor
zowel ‘reguliere dataverkeer’ als de telefonie. De
ingebruikname is destijds vlot verlopen, aldus Tabak:
‘Wij zijn op 22 september 2015 gestart met de
implementatie en op acht oktober gingen wij ‘live’. Er
is sindsdien eigenlijk geen kink in de kabel geweest.
Zowel figuurlijk als letterlijk. Ook toen wij 2017 naar
ons nieuwe pand verhuisden, is alles vlekkeloos
verlopen.’

• Gewaarborgde continuïteit door redundante
netwerkarchitectuur
• Layer 2 verbindingen geven meer flexibiliteit
• Toekomstvaste basis voor nieuwe
technologieën

Benieuwd wat wij voor
uw organisatie kunnen betekenen?
Eurofiber exploiteert sinds 2000 hoogwaardige digitale open infrastructuur.
Met ons eigen glasvezelnetwerk en datacenters bieden we bedrijven,
overheden en non-profit organisaties een toekomstvaste, slimme en open
infrastructuur. Klanten hebben de vrijheid om zelf de diensten, toepassingen
en aanbieders te kiezen die ze nodig hebben. Zo kunnen ze het innovatiepotentieel in de digitalisering ten volle te benutten. Naast het uitgebreide
glasvezelnetwerk in Nederland en België en eigen datacenters in Nederland
bieden we ook oplossingen voor interconnectiviteit tussen bijna alle hoogwaardige carrier neutrale datacenters in de Benelux. Eurofiber legt hiermee
het fundament onder de digitale samenleving. De Nederlandse overheid
heeft Eurofiber dan ook de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’.
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