Volop bandbreedte voor evenementen
en huurders
De Beurs van Berlage is vandaag nog net zo vooruitstrevend als bij de
realisatie aan het begin van de twintigste eeuw. Destijds ging het om
de vernieuwende architectuur van H.P. Berlage. Nu loopt het voormalige beursgebouw, tegenwoordig dé ontmoetingsplek in het hart
van historisch Amsterdam, voorop met de snelste internetverbinding
van de stad. Dit hielp zelfs een rol te krijgen bij de inhuldiging van Koning
Willem-Alexander.

op ICT-gebied bij de tijd blijft. “De verhuur van zalen
en kantoren vergt een goede infrastructuur. Onze
klanten vinden het heel normaal dat ze snelle internettoegang hebben. Wat dat betreft, is de vraag
sinds een jaar of twee echt veranderd”, zegt Edwin
Breedijk, manager gebouwbeheer en -ontwikkeling
van de Beurs van Berlage.

Storingen in het netwerk
Tot voor kort stonden er door het hele gebouw
routers, die het mogelijk maakten om toegang te
krijgen tot het internet. Doordat de routers elkaar
stoorden, was de werking echter niet optimaal.
“Het leverde problemen op bij evenementen, dus
daar moesten we verandering in brengen. Als je een

De uitdaging
Klanten vragen snelle
verbindingen
Sinds de Assurantiebeurs en de Optiebeurs in de
jaren tachtig van de vorige eeuw het pand verlieten,

congres met vijfhonderd mensen hebt, moeten die
ook alle vijfhonderd tegelijk online kunnen als ze dat
willen,” stelt Breedijk.
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• Draadloze en vaste verbindingen
• Supersnelle internettoegang
• Betere kwaliteit internettelefonie
• Sneller thuiswerken
• Onderscheidend voordeel bij verhuur

“Als je een congres met vijfhonderd mensen hebt,
moeten die ook alle vijfhonderd tegelijk online
kunnen als ze dat willen.”
Edwin Breedijk,
manager gebouwbeheer en -ontwikkeling
Beurs van Berlage

deze externe locatie biedt internet service provider
Signet aansluiting op het internet. Op deze manier
beschikt de Beurs van Berlage momenteel over de
snelste internetverbinding van Amsterdam.

Ook vaste verbindingen

via zo’n vaste verbinding.”

Bandbreedte maandelijks
schaalbaar
De Beurs van Berlage neemt de glasvezelaansluiting
af van via een partner van Eurofiber. Het gaat om
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reisorganisatie en een bouwer van webapplicaties in
huis. Voor dat soort bedrijven is het interessant om
veel eigen bandbreedte te hebben. Ook onze eigen
organisatie, samen ongeveer dertig mensen, werkt

De voordelen
Koninklijk voordeel
Het WIFI-netwerk en de glasvezelaansluiting bleken
al snel een waardevol voordeel. Enkele maanden
na de ingebruikname werd de Beurs van Berlage
gekozen als locatie voor het internationale perscentrum voor de inhuldiging van Willem-Alexander.
Breedijk: “Onze nieuwe infrastructuur heeft daarbij
zeker een rol gespeeld. Voor de gelegenheid hebben
we er een paar schotels bijgezet en de bandbreedte
verhoogd tot 1 Gbps. Daarmee konden 350 persmensen ongehinderd en tegelijkertijd mailen, surfen,
videostreamen, bellen via het internet en ga zo
maar door. Ze waren er erg tevreden over. Het heeft
ons zeer goede reclame opgeleverd.”

Benieuwd naar
wat wij voor uw
organisatie kunnen
betekenen?
ENTER
THE SMART
SOCIETY
Pre bij verhuur kantoren
Bij de verhuur van kantoorruimte is de zeer snelle infrastructuur een pre. “Potentiële huurders kijken zeker in
de offerte naar de opties op dit gebied. En een aantal
van onze bestaande huurders heeft ondertussen al
voor een vaste verbinding gekozen”, vertelt Breedijk.
Ook in zijn eigen organisatie plukken ze de vruchten
van de glasvezelverbinding. “Onze internettelefonie

Eurofiber Nederland is een snel groeiende leveran-

werkt bijvoorbeeld veel beter nu we glasvezel hebben.

cier van hoogwaardige digitale infrastructuur.

Bovendien kunnen we veel sneller vanuit huis werken”,

Met ons eigen glasvezelnetwerk en veilige data-

aldus Breedijk.

center bieden we bedrijven, overheden en nonprofitorganisaties een toekomstvaste en open
infrastructuur. Ze hebben de vrijheid om zelf de
diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen
die ze nodig hebben. Onze infrastructuur legt
de basis voor een slimmere en efficiëntere inzet
van middelen, door een permanente uitwisseling
en ongelimiteerde beschikbaarheid van data. Zo
maken we de weg vrij naar een Smart Society.
Sinds onze oprichting in 2000, breiden we onze
infrastructuur continu uit. Ons glasvezelnetwerk
biedt landelijke dekking in Nederland en België
en strekt zich uit tot in Duitsland.
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