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Met ons all-inclusive beheer kun je erop
vertrouwen dat jouw ICT-omgeving
optimaal functioneert.

Internet & Networking

Clouddiensten

Managed Services

INTERNET & NETWORKING
Van stabiele, veilige en snelle internetverbindingen tot het slim en efficiënt koppelen van
bedrijfsnetwerken; wij verzekeren je van de beste oplossingen en de snelste service!
Supersnel internet
Breedband maakt supersnel internet voor iedereen toegankelijk. We
sluiten je als klant graag aan op ons glasvezelnetwerk. Daarmee kun je
onbeperkt browsen, even snel up- als downloaden en ben je klaar voor
nieuwe technologische ontwikkelingen. We leveren ook andere vormen
van internettoegang zoals DSL, NDIX, 4G en straalverbindingen.

Bedrijfsnetwerken
Breedband ontwerpt, bouwt én beheert ICT-netwerken voor bedrijven en
organisaties. Denk aan een snel, veilig en dekkend (lokaal) wifi-netwerk
en slimme WAN-oplossingen om meerdere vestigingen of datacenterlocaties
aan elkaar te verbinden. We voorzien je van een centraal (aangestuurd)
netwerk, dat we makkelijk kunnen schalen, beheren en monitoren.

> Betrouwbaar en stabiel internet
> Snelheden tot wel 1000 Mbit/s

Datacenterdienstverlening
We zijn in meer dan 15 datacenters aanwezig die zijn aangesloten op ons
netwerk. Daardoor leveren we snel en tegen flexibele condities verbindingen,
zoals VLAN transparante MPLS-verbindingen of DWDM gebaseerde
lichtpaden. Ook maken we koppelingen tussen datacenters en andere
dienstenaanbieders. Wil je jouw ICT-apparatuur onderbrengen in een veilige
geoptimaliseerde datacenterruimte, dan verzorgen wij de colocatie.

> Storingsdesk 24/7 bereikbaar
> Glasvezel zonder vraagbundeling
> Snel gerealiseerd

(Managed) firewall
Breedband kan jouw netwerk en data met een firewall beveiligen tegen
digitale risico’s, zoals hacking, malware, spyware, spam en virussen. Geen tijd
of voldoende kennis in huis om deze up-to-date te houden? Wij nemen het
beheer graag voor je uit handen.

HSK GROEP, IT-Manager Peter Kuiters
“Breedband bouwt voor ons een WAN; 25 van onze 45 psychologenpraktijken worden aan elkaar gekoppeld.
Vanuit het HSK-datacenter levert Breedband internettoegang. Al onze vestigingen zijn uniek, daarom denkt
Breedband mee over passende verbindingen, bandbreedtes en contractlooptijden. Daar zit hun meerwaarde.
Bovendien realiseren ze ten opzichte van de ‘oude situatie’ een kostenbesparing.”

CLOUDDIENSTEN
Altijd en overal toegang tot jouw data? Dat kan met de cloud! Wij helpen jou bij het
samenstellen van een cloud-omgeving op basis van jouw hardware- en softwarewensen.
Private cloud
Bij een private cloud maken we een maatwerk cloud-omgeving met een
beveiligde privéverbinding. Een interessante oplossing voor bedrijven of
organisaties met complexe(re) ICT-vraagstukken. Met een private cloud ben
je verzekerd van een snelle, stabiele en beheersbare omgeving met maximale
flexibiliteit en een voorspelbare TCO.

Public cloud
Wil je zelf geen cloudsoftware of -hardware aanschaffen, dan kun je voor een
bepaalde periode cloudproducten huren. Breedband levert clouddiensten
zoals een eigen VMWare vCloud omgeving, Microsoft SPLA, Microsoft Azure
en Microsoft Office 365. We maken ook directe koppelingen naar alle grote
cloudproviders zoals Azure, Amazon AWS en Softlayer.

> Klaar voor de toekomst
> Overal en altijd kunnen werken

Cloud storage & back-up
Breedband kan de data van jouw bedrijf of organisatie tegen digitale risico’s
beveiligen. Met cloud storage slaan we data veilig en centraal op in een
datacenter. Met Veeam Cloud Backup verzorgen we back-ups van jouw eigen
omgeving en van Microsoft Office 365. We versleutelen, beveiligen en brengen
deze back-ups op een veilige plek onder.

> Maatwerkoplossingen
> Flexibele beheerbare omgeving
> Beheer en updates uitbesteden

VoIP
VoIP is kortgezegd bellen via het internet. Breedband maakt dat voor jouw
bedrijf of organisatie mogelijk. Kies je voor Hosted VoIP, dan beheer je
jouw telefonieomgeving vanuit een online portaal. Bellen via VoIP levert
besparingen op, je hoeft bijvoorbeeld niet meer te investeren in een
telefooncentrale op locatie.

Webhosting & domeinnamen
Ontwikkel je een website en/of wil je met een eigen domeinnaam e-mailen,
huur dan bij Breedband serveropslag voor de hosting. We brengen je domeinnaamregistratie onder, richten DNS in en leveren optioneel ook hosting.

INKASSIER, IT-Manager Silke van Rooij
“Breedband voorzag ons in een nieuw innovatief netwerk; van de verbindingen, VoIP
tot aan Office 365. Een private cloud die ze ook beheren. Stabiel en veilig, in onze
dienstverlening mag er immers geen seconde dossierinformatie missen. 120 collega’s,
op onze kantoren als op de weg, kunnen altijd en overal bij ons netwerk.”

MANAGED SERVICES
Met een gerust hart het beheer van je ICT-omgeving (deels) uitbesteden? Voor een vast
bedrag per maand nemen wij het beheer graag uit handen.
Beheer uitbesteden
Wil je de kwaliteit en betrouwbaarheid van je ICT-omgeving verbeteren of
wellicht meer grip op de kosten? Dan is het all-inclusive beheer van Breedband
precies wat je zoekt. Voor jouw bedrijf of organisatie streven we naar een
optimaal functionerende ICT-omgeving tegen de best mogelijk condities.

All-inclusive beheer
Ons all-inclusive beheer bieden we in twee varianten aan: SLA all-inclusive 8×5
en SLA all-inclusive 24×7. In een adviesgesprek bespreken we jouw wensen en
behoeften voor het beheer van (onderdelen van) jouw ICT-omgeving.

Service
Responsetijd tijdens kantoortijden
Responsetijd buiten kantoortijden
Time to repair
Spares
Uurtarief
Reiskosten
Bereikbaarheid

All-inclusive 8×5
Proactieve service
2 uur
–
Binnen 24 kantooruren
Gegarandeerd beschikbaar
Inbegrepen (8×5)
Inbegrepen
ma t/m vr, 08:00 – 18:00 uur

All-inclusive 24×7
Proactieve service
2 uur
4 uur
Binnen 24 uur
Gegarandeerd beschikbaar
Inbegrepen (24/7)
Inbegrepen
ma t/m zo, 24/7

Monitoring
Breedband monitort 24/7 met de nieuwste systemen jouw ICT-omgeving. De door
ons beheerde onderdelen onderhouden we proactief, denk aan het updaten van
software en toepassen van beveiligingsmaatregelen. Zien wij kans om jouw netwerk
te optimaliseren, dan voeren we in overleg verbeteringen door. Beheren we ook
jouw ICT-apparatuur, dan kunnen we indien nodig reserveapparatuur leveren.

Servicedesk
Storingen of calamiteiten worden 24/7 door onze Servicedesk verholpen. Alle
communicatie over je melding of vraag registreren we in ons ticketsysteem.
In een onderhoudsdossier staan de specificaties van je ICT-omgeving en de
omstandigheden. We sluiten de ticket pas wanneer jij tevredenheid bent!

SYNERLOGIC, IT-Manager Erik Mulder
“Een deel van onze ICT-infrastructuur, zoals routers, switches, access points en firewalls, levert
én beheert Breedband. Op drie locaties, ons bedrijventerrein in Duiven, onze vestiging in
België en in een datacenter, monitoren ze 24/7 onze ‘kroonjuwelen’. En dat gaat goed, tot op
heden heb ik nog geen melding ontvangen!”

WĲ ZĲN BREEDBAND
WAT DOEN WĲ?
Breedband is een onafhankelijke Internet Service Provider met
een eigen glasvezelnetwerk in Arnhem en omstreken. We staan
bekend om ons supersnelle internet, maar we bouwen én beheren
ook complete bedrijfsnetwerken. In Nederland maken ruim 550
klanten iedere dag gebruik van onze digitale infrastructuur en
ICT-dienstverlening.

ONZE
DIENSTVERLENING
GEVEN WE VORM
OP BASIS VAN ONZE
DAAROM BREEDBAND!
KERNWAARDEN:
> Betrouwbaar landelijk netwerk

> Full-service ICT-dienstverlening

Eén team, één taak

WAAR GELOVEN WE IN?
Wij helpen jouw bedrijf of organisatie het verschil te maken
met de beste digitale infrastructuur van Nederland. Daarmee
zetten we jou op voorsprong, zodat jij je succes kunt vergroten.
Kan jouw bedrijf of organisatie met onze producten en diensten
probleemloos werken, groeien of innoveren? Dan maak jij het
verschil en wij ook. Dat vinden wij belangrijk; we willen met ons
werk van betekenis zijn én blijven!

Klanttevredenheid 2019

8,3

WAT MAAKT ONS ‘ANDERS’?
Breedband is autonoom. We bouwen en beheren zélf ons landelijke
netwerk met solide en betrouwbare techniek. We kiezen bovendien
onze eigen leveranciers. Onze klanten schakelen alleen met ons;
wij hebben de regie en zelf de kennis en kunde in huis. Geen
vraag of oplossing is ons te complex; we regelen het en gaan
door waar anderen stoppen.

Wij geloven dat teamwork tot succes
> Flexibele maatwerkoplossingen

leidt. We zijn gedreven en helpen elka
op een positieve en respectvolle man

> Persoonlijke en snelle service
> Deskundige ervaren collega’s

Klant op voorsprong

We willen dat onze dienstverlening on
klanten op voorsprong brengt. We ze
daarom altijd een stapje extra om éch
het verschil te kunnen maken.

Persoonlijke groei

We kijken iedere dag weer hoe we on
kunnen ontwikkelen en verbeteren. A
we het beste uit onszelf halen is onze
impact het grootst.

Samen de beste zijn

Minimaal een 9+ scoren voor klant- é
medewerkerstevredenheid; met mind
nemen we geen genoegen.

WIE HELPT JE? BREEDBAND!
Ieder bedrijf of organisatie is anders, dat geldt ook voor jouw ICTomgeving. Wij begrijpen dat en leveren daarom (ook) maatwerk.
Grotere landelijke dienstverleners bieden vaak standaardoplossingen.
Wij doen dat anders. Jouw wensen en behoeften staan centraal
en wij maken het links- of rechtsom werkend!

SPEAKUP, oprichter Florian Overkamp
“Breedband staart zich niet blind op de commercie. Ze bouwen
voort op hun kernwaarden en doen écht waar ze voor staan.”

“Voor ons geen middelmaat.
We willen samen de beste zijn.”
Dave Aaldering,
Directeur Breedband
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In Arnhem en omgeving ligt ons eigen glasvezelnetwerk van ruim 100 kilometer. Ook ver hierbuiten
zijn we actief.
We hebben
landelijk netwerk
gebouwd
dat Clouddiensten
we zelf onderhouden.
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WIE HELPT JE? BREEDBAND!
Wil je meer weten over onze producten of diensten? En ben je
benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan snel
contact met ons op!

088 – 599 99 99
INFO@BREEDBAND.NL
WWW.BREEDBAND.NL
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