Managed Dark Fiber
• Landelijk dekkend glasvezelnetwerk in eigen beheer
• Hoge kwaliteit, lage demping en latency
• Volledig ondergronds en gelast
• Beschikbaar in meeste datacentra in Nederland en België
• Geschikt voor hoge bandbreedte toepassingen
• Snelste reparatietijden in de markt (gegarandeerd < 8 uur)

Door uw bedrijfskritische IT-systemen op meerdere locaties te laten draaien,
garandeert u de continuïteit van uw organisatie. Zo stelt u uw medewerkers
en andere gebruikers in staat om ongestoord door te werken bij systeemuitval op een van uw locaties. Dit vergt verbindingen met zeer hoge bandbreedtes, die meegroeien met uw behoeften. Met Managed Dark Fiber biedt
Eurofiber u de juiste oplossing voor deze en andere veeleisende toepassingen.
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