MANAGED WAN

ÉÉN ICT-OMGEVING VOOR ALLE LOCATIES
Meerdere bedrijfslocaties om te beheren? Dan is het al gauw een wirwar van
verbindingen. Best foutgevoelig en verre van efficiënt. Met het Breedband Managed
WAN, één centrale en stabiele ICT-omgeving voor de totale organisatie, heb je daar
geen last van. Wij regelen alles, ook het beheer. Dat scheelt jou kopzorgen.
Simpel, veilig en efficiënt
Met een Managed WAN (Wireless Area Network)
maken we jouw ICT-omgeving simpel en overzichtelijk.
We koppelen alle locaties aan één centraal netwerk.
Je profiteert van de hoogste beschikbaarheid en
performance. Aanpassingen voer je heel efficiënt
centraal door voor alle locaties. Kies je ook voor een
Hosted Firewall, dan heb je overal een veilige en
stabiele internetverbinding. Reken maar dat we jouw
netwerk kunnen versimpelen!

Het beheer? Doen we voor je!
Met een Managed WAN kunnen wij je netwerk en
de apparatuur goed monitoren. We waken 24/7 over
de performance en beschikbaarheid. Een storing
zien we direct, vaak nog voordat je dat zelf in de
gaten hebt. Je hoeft dit kostbare beheerproces dus
niet zelf in te richten.

Zelf de regie
Signaleren we een storing,
dan hoor je dat direct van
ons. En natuurlijk heb je ook
zelf toegang tot de online
beheertool. Zo houd je ook
zelf de controle.

Ronald van der Gaag,
Teamleider Support
Breedband

In 5 stappen naar een Managed WAN
1. Inventarisatie
Wij analyseren de IT-infrastructuur en jullie
technische behoeften. Denk aan bandbreedte
en beschikbaarheid.
2. Ontwerp IT-infrastructuur
In samenwerking met de klant maken we
een technisch ontwerp voor de nieuwe
IT-infrastructuur. Simpel in gebruik, eenvoudig
in beheer.
3. Migratie
We gaan over naar de nieuwe situatie en we
maken koppelingen met andere clouddiensten.
Dit alles zonder onderbreking van de
bedrijfsprocessen.
4. Nazorg
Na livegang beantwoorden we vragen van
gebruikers en we lossen eventuele knelpunten op.
Zo raakt iedereen vertrouwd met het IT-netwerk.
5. Beheer
Voor optimale continuïteit beheren we het
IT-netwerk en de apparatuur. Storingen gaan
naar onze 24/7 Servicedesk. We handelen direct.

Het was voor de HSK Groep, een landelijke organisatie voor psychische zorg,
‘infastructuur-wise’ even puzzelen én het resultaat mag er zijn! Breedband vernieuwde
het Managed WAN, waarin 20 vestigingen zijn gekoppeld elk met een passende
verbinding. Met complexe techniek bouwden we een simpelere IT-omgeving die ook nog
eens kosten bespaart. “De reden dat ik Breedband zou aanbevelen is het meedenken.
Willen begrijpen wat een klant nodig heeft en dát leveren. Niet meer en niet minder.”
– Peter Kuiters, IT-Manager HSK

4 vragen over een Managed WAN
Waarom is het veiliger en stabieler?
Dat komt omdat op elke locatie een directe
verbinding wordt gemaakt met het WAN, zonder
tussenkomst van internet.
Waarom verzorgen jullie het beheer?
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!
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Hoe houden wij zelf het overzicht?
Met onze monitoringtools houd je zelf ook het
overzicht en de controle. Je ontvangt wekelijks
een rapportage met actuele informatie over
bijvoorbeeld het data- en applicatiegebruik. Bij
een mogelijke verstoring krijg je een ‘heads up’.
En verder: onze Servicedesk denkt met je mee,
beantwoordt vragen en voert wijzigingen door.
I s dat niet kwetsbaar: één centrale firewall?
Integendeel. Je hebt immers maar één firewall
om te beheren voor alle locaties. We voeren
de firewall redundant uit voor een zeer hoge
beschikbaarheid van 99,9%. Je kunt dus
vertrouwen op de security van alle locaties.

ZO KAN EEN MANAGED WAN ERUITZIEN
Bij een WAN koppelen we jouw netwerk op
één centrale locatie met jouw ICT-omgeving.
Via een firewall ontsluiten we deze omgeving
naar het internet. Op alle locaties zijn dezelfde
functionele netwerken beschikbaar.

Remote users hebben
via een centrale
firewall toegang tot
het WAN

Centrale ontsluiting naar
het internet en andere
diensten (bijv. VoIP)

Servers op een centrale
datacenterlocatie worden
in het WAN gekoppeld

Met een centraal
geplaatste firewall worden
op één punt security
policies afgedwongen
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Op alle locaties zijn
dezelfde functionele
netwerken beschikbaar
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We maken het Managed WAN op maat voor jouw bedrijf of
organisatie. We besteden veel aandacht aan een zo eenvoudig
en tegelijkertijd flexibel en schaalbaar ontwerp. Een nieuwe
locatie voeg je eenvoudig toe en de bandbreedte groeit mee met
jullie ambities. Ook kun je een belangrijke locatie redundant
maken, voor nog meer bedrijfszekerheid.

Gerelateerde producten en diensten
Kies je voor een Managed WAN van Breedband?
Dan kunnen onderstaande 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.

DAAROM EEN MANAGED WAN
VAN BREEDBAND
Eén centraal netwerk voor alle locaties
Altijd en overal veilig werken

Managed Router
Op elke locatie plaatsen we een Managed
Router. Wij leveren en beheren deze routers
voor je. Dit verzekert jou van maximale
prestaties en continuïteit.

De beste verbinding voor elke locatie
Maximale beschikbaarheid
24/7 beheer en monitoring

Hosted Firewall
Een Hosted Firewall zorgt voor een veilige
internettoegang op alle locaties. Eén
centrale oplossing voor het securitybeleid.
Je hoeft niet zelf te investeren in een
firewall cluster.
Internet
Supersnel en stabiel internet voor
onbeperkt browsen, e-mailen en snel upen downloaden. Ook dat is maatwerk. Denk
bijvoorbeeld aan: hoeveel bandbreedte
en IP-adressen heb je nodig? Geen zorgen,
je kunt rekenen op ons beste advies!

“Denk je dat jouw situatie uniek en complex is?
Wij houden het eenvoudig. Want wat voor de
ene klant werkt, kan ook voor jouw bedrijf of
organisatie werken. We zetten jullie technische
behoeften centraal, maar we hoeven natuurlijk
niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.”
– Jacco van der Horst, Sr. Netwerk Engineer Breedband

WIE HELPT JE? BREEDBAND!
Heb je behoefte aan overzicht, veiligheid en continuïteit voor jouw
locaties? Kies dan voor een Managed WAN van Breedband.
We bespreken graag vrijblijvend de mogelijkheden voor jouw bedrijf
of organisatie. Voor meer informatie bel: 088 599 99 99 of ga naar:

WWW.BREEDBAND.NL/MANAGED-WAN
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