
Secure Cloud Connect

Efficiënte totaaloplossing
Met Secure Cloud Connect bieden we u een volledige 

oplossing. We verbinden uw organisatie via een 

privénetwerk met uw cloud service provider, waarbij het 

netwerk volledig van het publieke internet is gescheiden. 

Eurofiber levert een end-to-end dienstverlening vanaf 

uw kantoorlocatie en/ of datacenter locatie, naar 

publieke cloud service providers zoals: Microsoft Azure, 

Microsoft Office 365, Amazon Web Services (AWS) en 

Google Cloud Platform. Andere cloud platformen zijn 

beschikbaar op verzoek. Met Secure Cloud Connect 

beheert u alleen uw applicaties in de cloud, de rest 

regelen wij voor u.

Op maat voor uw organisatie
We bieden u altijd een complete oplossing die 

optimaal aansluit op de situatie van uw organisatie. 

Wij adviseren u graag over het inrichten van uw 

netwerk: Internet, VPN-netwerk tussen uw hoofd- en 

nevenkantoren, datacenters en integratie van cloud 

service providers. U kunt uw netwerk flexibel inrichten 

per locatie naar bandbreedte, service level en enkele- 

of redundante uitvoering. Secure Cloud Connect 

wordt altijd redundant ingericht en ondersteunt alle 

bandbreedtes van de diverse cloud service providers 

van 50 Mb/s tot 10 Gb/s. 

Optimale beschikbaarheid en 
support 

Om uw organisatie betrouwbaar toegang te bieden tot 

uw cloud providers, leveren we Secure Cloud Connect 

altijd over de glasvezel infrastructuur van Eurofiber en 

het Eurofiber private laag-2 netwerk. Daarnaast kunt 

u rekenen op 24 x 7 ondersteuning door ons Network 

Monitoring Center (NMC). 

Steeds meer organisaties gaan vanuit de cloud werken. Met Secure 

Cloud Connect heeft u altijd, veilig en direct toegang tot cloud service 

providers. Met deze complete end-to-end oplossing krijgt u direct 

toegang tot de platformen van uw keuze via een veilig privé-netwerk.

Altijd een snelle en veilige toegang tot de cloud  
via een privé netwerk 
 

•  Direct connectie met toonaangevende cloud service providers

• Veilig en betrouwbaar privé netwerk 

• Gegarandeerde beschikbaarheid en lage latency 

• End-to-end dienstverlening inclusief diverse redundantie mogelijkheden
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