Uw medewerkers op
verschillende locaties slim
met elkaar verbinden?

Kies voor CrossNet™.
Al uw verbindingen eenvoudig gemanaged.
• Eenvoudig verbindingen tussen
uw locaties en applicaties beheren
• Centraal netwerkbeheer en
optimale gebruikservaring
• Veilig en compliant

• Volledige benutting van uw
verbindingscapaciteit
• Eenvoudig toevoegen of
verwijderen van locaties

“Wij hebben een CrossNet verbinding tussen onze regiokantoren en het
hoofdkantoor. Voor een optimale performance hebben we daarbij voice en data
gescheiden. Deze oplossing werkt erg goed voor ons.”
- Aria Kleywegt, Bouwend Nederland

CrossNet™ - Uw locaties en applicaties slim met
elkaar verbonden
U wilt uw medewerkers op verschillende locaties slim met elkaar verbinden? Met
CrossNet™ van Internedservices kunt u eenvoudig en centraal de verbindingen tussen uw
locaties en applicaties managen. Met een volledige benutting van de capaciteit van uw
verbinding. Bovendien is CrossNet™ perfect schaalbaar; u kunt eenvoudig nieuwe
verbindingen toevoegen of verwijderen.

Optimale performance
•
•
•
•
•

Flexibel en veilig beheer van verbindingen tussen locaties en applicaties.
Snelheid: volledige benutting van uw verbindingscapaciteit.
Centralisatie: meerdere locaties naadloos gekoppeld op hoge snelheid.
Ook uitermate geschikt voor intranet toepassingen.
Connectiviteiten: onder andere ADSL (2), VDSL (2), SDSL, Ethernet over Koper, Extended Ethernet,
Glasvezel, VPN, HTTPS, SSL.

Kostenbesparend en flexibel
•
•
•
•

Besparen op beveiligingskosten omdat uw vestigingen met CrossNet™ onderling verbonden zijn
zonder tussenkomst van het internet.
Schaalbaar: eenvoudig verbindingen toevoegen of verwijderen.
Bedrijfsnetwerk op elke locatie perfect afgestemd op uw specifieke behoefte.
Eén aanspreekpunt bij Internedservices.

Veilig, compliant en een hoge beschikbaarheid
•
•
•

Internettoegang verloopt via uw centrale CrossNet™ internetgateway, inclusief centrale firewall.
Centrale firewall maakt eenduidig beveiligingsbeleid voor internettoegang mogelijk.
ISO 27001-gecertiﬁceerde datacenters in Nederland.

Doe de postcodecheck op
internedservices.nl/crossnet en bekijk
welke verbindingen op uw locatie beschikbaar zijn.

Meer weten over CrossNetTM? Ga naar crossnet.nl of bel ons
op 0299 476 185

