Ethernet VPN
Ethernet Virtual Private Network
• Veilig gesloten netwerk
• Flexibel uit te breiden
• Geschikt voor meerdere toepassingen
• Maatwerk organisatienetwerk
• Zeer hoge symmetrische bandbreedtes tot 10 Gb/s

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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Ethernet VPN en glasvezel
Om uw organisatie een maximaal betrouwbaar netwerk
te bieden, leveren we Ethernet VPN over glasvezelverbindingen van Eurofiber en alleen indien noodzakelijk
over glasvezelverbindingen van een derde partij
zonder een afbreuk te doen op kwaliteit en dienstgaranties. Op de datasheet Ethernet VPN staan de
technische specificaties vermeld van deze dienst. U
kunt uw Ethernet dienst uitbreiden met onze Internet
en Secure Cloud Connect diensten gebruikmakend
van dezelfde netwerkaansluiting. Lees voor meer
informatie hierover onze product leaflets Internet en
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Secure Cloud Connect.

Service
Voor Ethernet VPN van Eurofiber kunt u rekenen op
24 x 7 ondersteuning door ons Network Monitoring
Center (NMC).
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