
Een Hosted Firewall is één centrale cloudoplossing 
voor (middel)grote bedrijven met één of meer locaties. 
Je kunt rekenen op een veilige internettoegang op alle
locaties. Jouw Hosted Firewall staat bij ons in het 
data-center. Voor een vast bedrag per maand nemen 
wij het beheer van je over. We monitoren real-time de 
prestaties van de firewall. Dankzij de geïntegreerde 
threat intelligence detecteren we direct nieuwe 
bedreigingen van over de hele wereld. We voeren tijdig 
updates door. Zo houden we malware, phishing en 
ander digitale bedreigingen buiten de deur.

Onze Netwerk Engineers waken 24/7 over de 
performance en beschikbaarheid van de hardware. 
Proactief, om mogelijke problemen te voorkomen. 
Een eventuele storing 
in het systeem zien we 
onmiddellijk. We komen 
uiteraard direct in actie! 
Wanneer het nodig is 
vervangen we de unit. 
Kies je voor een Hosted 
Firewall van Breedband, 
dan hoef je zelf niet om 
de paar jaar te investeren 
in nieuwe hardware. Dat 
scheelt weer kopzorgen. 

HOSTED FIREWALL

Veilig, voordelig en efficiënt

24/7 monitoring en onderhoud

Wil je dat medewerkers overal veilig kunnen werken, maar investeer je liever niet in 

dure apparatuur? Of ontbreekt het aan kennis om de firewall up-to-date te houden? 

Kies dan voor een Hosted Firewall van Breedband; één centrale oplossing voor het 

securitybeleid. Jouw bedrijfsnetwerk blijft veilig zonder dat je er omkijken naar hebt.  

En dat voor een vast bedrag per maand.

EEN GOED BESCHERMD BEDRIJFSNETWERK

Milan Hermsen, 

Account Manager

Breedband

1.  Inventarisatie 
We inventariseren jouw huidige situatie. Had je al 
een firewall, dan analyseren we de configuraties 
en schonen deze op. Was er nog geen firewall, 
en dus ook geen policy, dan moeten de regels 
nog worden opgesteld. Wij kunnen deze, 
eventueel samen met de applicatieleverancier, 
voor jou realiseren. De firewallconfiguratie 
wordt aangepast aan jouw behoefte. We kijken 
samen met jou naar de juiste balans tussen 
security en gebruiksgemak.

 2.  Migratie  
We zetten de configuraties over van de oude 
firewall naar de nieuwe Hosted Firewall. Dat is 
altijd maatwerk. We kiezen natuurlijk voor de 
meest veilige manier. Jouw netwerk kan immers 
geen moment zonder bescherming. Daarom 
voeren we je Hosted Firewall ook altijd 
redundant uit.

3.  Beheer 
De Netwerk Engineers van Breedband beheren 
en onderhouden jouw Hosted Firewall. We doen 
dat goed, snel en leuk! Heb je een mutatie, zoals 
een aanpassing in een applicatie of nieuwe 
hardware? Dan voeren wij die voor je door, 
altijd met een gegarandeerde dubbele check. 
Veiligheid voorop!

In 3 stappen naar een Hosted Firewall



“ Toen wij de complete IT-omgeving van Rozet zijn gaan herzien, hebben wij de infrastructuur 

bij Breedband belegd. Zo werd de ‘oude’ firewall gemigreerd naar een hosted platform en 

is het 24/7 beheer in handen van Breedband. De migratie is vrijwel naadloos gegaan. We zijn 

nog geen minuut uit de lucht geweest! Het meedenken en de snelheid waarmee Breedband 

handelt is bijzonder. Wij ervaren de Hosted Firewall echt als een volledige ontzorging.”  

– Robin Hartemink, IT-projectmanager Rozet

Blijft mijn netwerk veilig tijdens de migratie? 
Ja, daar kun je zeker van zijn. We gaan nooit in
één keer over van de oude naar de nieuwe 
situatie. We kiezen altijd voor een gefaseerde 
overgang. Zo’n migratie is overigens maatwerk, 
waar we in overleg met jou een helder plan voor 
maken.

Kan ik ook meekijken in de Hosted Firewall? 
Ja, dat kan. We garanderen de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid, performance en beveiliging. 
Daar doen we alles voor: we implementeren de
IT-infrastructuur en leveren de apparatuur. 
En we beheren alle koppelingen, configuraties 
en instellingen op één centraal punt. Maximale 
controle!

3 vragen over een Hosted Firewall

Je kunt bij Breedband terecht voor 
Internet & Networking, Clouddiensten 
en Managed Services. Kijk maar eens 
op www.breedband.nl!

Is dat niet kwetsbaar, één centrale firewall? 
Integendeel. Je hebt maar één firewall te 
beheren voor al je locaties. We voeren de 
Hosted Firewall redundant uit, voor een zeer 
hoge beschikbaarheid van 99,9%. Je kunt dus 
vertrouwen op de security van alle locaties. 

http://www.breedband.nl
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Centrale ontsluiting naar 
het internet en andere 
diensten (bijv. VoIP)

Met een centraal 
geplaatste firewall worden

op één punt security 
policies afgedwongen

 Remote users hebben 
via de firewall toegang 
tot het bedrijfsnetwerk

Servers op een centrale 
datacenterlocatie worden
in de firewall gekoppeld

De Hosted Firewall 
zorgt voor een veilige
internettoegang op
jouw bedrijfslocatie

Een firewall beveiligt jouw netwerk tegen indringers 
van buitenaf. Breedband richt graag een firewall 
voor je in en neemt deze volledig in beheer, zodat
je jouw netwerk en data effectief beschermt. 

ZO KAN EEN HOSTED FIREWALL ERUITZIEN

Een Hosted Firewall betekent dat wij alle firewallinstellingen 
centraal voor jou beheren en 24/7 monitoren. Daarmee verhogen 
we niet alleen de prestaties en beschikbaarheid van je firewall, 
ook levert het jou tijd en ruimte op om je te kunnen focussen op 
strategische(re) processen binnen je bedrijf.



Wil je ook zeker zijn van een veilig bedrijfsnetwerk, maar investeer je 
liever niet in dure apparatuur? Of heb je onvoldoende kennis in huis om de 
firewall up-to-date te houden? Kies dan voor de Breedband Hosted Firewall. 
We bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw bedrijf of 
organisatie. Voor meer informatie be: 088 599 99 99 of ga naar:

WIE HELPT JE? BREEDBAND!

Managed WAN
Een Managed WAN is één centrale en 
stabiele ICT-omgeving voor de totale 
organisatie. We koppelen alle locaties  
aan één centraal netwerk. Dit netwerk is 
stabiel en veilig. Wij beheren het voor je. 

Internet
Supersnel en stabiel internet voor 
onbeperkt browsen, e-mailen en snel up- 
en downloaden. Ook dat is maatwerk. Wij 
leveren de bandbreedte en IP-adressen 
die je nodig hebt. Je kunt altijd rekenen 
op ons beste advies! 

Azure Express Route
Hiermee koppelen we je bedrijfsnetwerk 
rechtstreeks aan de netwerken in de
Microsoft Cloud. De verbindingen lopen
niet via het internet. Dat is veilig, betrouw-
baar en snel. 

Kies je voor een Hosted Firewall van Breedband? Dan 
kunnen deze producten en diensten daar een rol bij 
spelen. Wij hebben de kennis en kunde in huis om jou 
zo goed mogelijk hierover te adviseren en verder te 
helpen:

“ Twijfel je eraan of een Hosted Firewall interessant is voor 

jouw bedrijf? Onze ervaring is dat dit heel veel klanten 

aanspreekt. Zeker als je meerdere locaties hebt.  

We vertellen je graag eens meer over de mogelijkheden 

voor jouw bedrijf of organisatie.” 

– Youri van Hal, Netwerk Engineer Breedband 

 24/7 beheer en monitoring

 Maximale veiligheid

 99,9% beschikbaarheid

 Zonder dure investeringen

DAAROM HOSTED FIREWALL 
VAN BREEDBAND

Internet & Networking
Clouddiensten
Managed Services

WWW.BREEDBAND.NL/HOSTED-FIREWALL

Gerelateerde producten en diensten

tel:+31885999999
www.breedband.nl/hosted-firewall

