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EEN EXPLOSIE AAN DATA
CLOUDAPPLICATIES, BIG DATA & INTERNET OF THINGS

SNELLER INNOVEREN ÉN GROEIEN

Werken met applicaties in de cloud, big data en internet of things: technologische
ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie. Ook uw
klanten stellen steeds hogere eisen aan uw flexibiliteit. Dit vraagt om medewerkers,
applicaties en locaties die voortdurend met elkaar in verbinding staan, zodat u snel
kunt inspelen op nieuwe kansen.

Ondernemers die de digitale transformatie omarmen zijn in staat sneller te groeien
en te innoveren. Uw medewerkers kunnen óveral, op verschillende devices met een
groeiend aantal toepassingen flexibel werken. Zowel in de kantine, een nevenvestiging
en vanuit huis kan u sneller en efficiënter inspelen op de behoeftes van uw klanten.

De digitalisering maakt het mogelijk dat er steeds meer én efficiënter informatie met elkaar
gedeeld kan worden. Dit vereist een snel, betrouwbaar en schaalbaar netwerk. Hiermee wisselt
u eenvoudig een groeiend aantal grote bestanden onderling uit en werkt met een veelheid aan
devices vanuit verschillende locaties. Tenslotte kunt u volop gebruikmaken van bijvoorbeeld
VoIP of cloudapplicaties om uw bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

De nieuwe manier van werken biedt uw onderneming volop kansen, maar ook uitdagingen.
Het wordt steeds complexer uw bedrijfsnetwerk optimaal in te richten. UNET weet als geen
ander wat dit voor uw organisatie betekent. Met zijn Netwerken, Managed Services & Securityoplossingen heeft u geen omkijken meer naar inrichting, beheer en onderhoud van uw
bedrijfsnetwerk. Zo kunt u zich bezig houden met waar het écht om gaat: úw onderneming.

Theo de Vries - Algemeen directeur UNET
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NETWERKEN, MANAGED SERVICES & SECURITY
Uw onderneming staat centraal bij UNET. Ons netwerk is úw netwerk, vandaar UNET.
Het netwerk van UNET vormt de basis van de connectiviteit tussen uw hoofd- en
nevenvestigingen en zorgt ervoor dat uw mensen, locaties en applicaties voortdurend
met elkaar in verbinding staan.
Of u nu 5 of 500 medewerkers heeft, vanuit één locatie werkt of verdeeld over meerdere
vestigingen: UNET heeft altijd een oplossing die bij uw situatie past.
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Met standaard- en maatwerkoplossingen op het gebied van Netwerken, Managed Services &
Security heeft u geen omkijken naar onderhoud en beheer.
Zo kunt u zich zorgeloos bezighouden met waar het echt om gaat:
de groei van uw onderneming, nú en in de toekomst.
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DE BASIS VAN UW ONDERNEMING

ÉÉN GEÏNTEGREERD BEDRIJFSNETWERK

Connectiviteit vormt de basis van uw bedrijfsnetwerk. Uw mensen, klanten en
applicaties staan zo voortdurend met elkaar in verbinding. Naast een state-of-the-art,
eigen glasvezelnetwerk heeft UNET toegang tot alle andere nationale netwerken.
Zo heeft UNET altijd de beste oplossing voor Úw connectiviteitsbehoeften.

ZAKELIJK GLASVEZEL

Hoogwaardige, toekomstvaste
verbinding met symmetrische
bandbreedtes en 99,9% beschikbaarheid.

STRAALVERBINDING

VPN

Al online voordat uw glasvezelverbinding is opgeleverd.

Door twee of meer locaties aan elkaar te koppelen middels volledig gescheiden veilige
verbindingen, wordt een Virtual Private Network (VPN) gecreëerd. UNET garandeert dat de
bandbreedte altijd beschikbaar is en niet wordt beïnvloed door factoren van buitenaf.

FALLBACK

DATACENTERNETWERK

Permanente of tijdelijke verbinding via
radiogolven.

Verhoogde bedrijfszekerheid door een
backup verbinding.

Cloudapplicaties, big data-toepassingen en mobiel ondernemen vragen om aanpassing in uw
data-infrastructuur. Met het UNET Datacenternetwerk kunnen uw servers snel, betrouwbaar en
flexibel verbonden worden met andere datacenters en locaties .

ZAKELIJK DSL

M2M

COLOCATIE

Landelijk dekkend netwerk met
a-symmetrische snelheden.
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SNEL ONLINE

U wilt meerdere vestigingen met het hoofdkantoor verbinden. UNET koppelt uw
locaties aan elkaar zodat uw medewerkers veilig vanaf iedere werklocatie toegang
hebben tot uw bestanden en applicaties. En met het UNET Datacenternetwerk kunt u
optimaal gebruik maken van cloud- en big data-toepassingen.

Verbinding via het mobiele
3G/4G netwerk.

Breng uw serverapparatuur onder in het centraal gelegen datacenter van UNET. Apparatuur kan
rechtstreeks gekoppeld worden aan uw bedrijfsnetwerk door middel van bijvoorbeeld een UNET
VPN.
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EFFICIËNT & EFFECTIEF SAMENWERKEN
In de kantine werken en toegang hebben tot al uw documenten. Ongestoord grote
bestanden delen of videobellen in de vergaderruimte. De Managed Services van UNET
maken het mogelijk. Onze specialisten verzorgen het beheer en onderhoud.
Monitoring, aanpassingen en software updates worden op afstand doorgevoerd.
Zo kunt u zorgeloos ondernemen.

UNET MANAGED WIFI

VEILIG & ZORGELOOS
Bescherming van uw netwerk wordt steeds complexer. Niet alleen corporate
organisaties, maar ook steeds meer MKB-bedrijven worden geconfronteerd met
toenemende digitale fraude. Dit heeft financiële schade tot gevolg en is slecht voor uw
imago. Het security portfolio van UNET biedt hier optimale bescherming tegen.

UNET MANAGED FIREWALL

Altijd en overal op kantoor draadloos efficiënt en veilig samenwerken. Door slimme adaptieve en
gepatenteerde access points hebben u, uw medewerkers en gasten óveral op kantoor optimaal
netwerkbereik met minder inzet van hardware.

Een innovatieve Next Generation firewall die vanuit uw netwerk gemanaged wordt door UNET.
Fijnmazige protocollen werken samen vanuit één oplossing. Hiermee is uw gehele bedrijfsnetwerk 24x7 beschermd tegen de laatste bedreigingen. Ongeacht het type device,
gebruikte applicatie of locatie binnen uw netwerk.

UNET MANAGED LAN

UNET ANTI-DDOS

De communicatie tussen uw netwerkapparatuur is essentieel voor uw bedrijfsprocessen.
Door data met de juiste prioriteiten te versturen en te voorzien van hoogwaardige
beveiligingselementen kunt u zorgeloos en veilig werken op uw eigen interne netwerkomgeving.

Door een DDoS-aanval raakt uw server overbelast. Uw netwerk wordt traag of geheel
onbeschikbaar. De innovatieve Anti-DDoS dienst van UNET filtert het binnenkomende
IP-verkeer. Tijdens een aanval wordt alleen “schoon” verkeer doorgestuurd. Hierdoor zijn de
gevolgen voor uw organisatie tijdens dergelijke aanvallen beperkt.

UNET HOSTED TELEFONIE

Spraak- en videobellen, videoconferencing of chatten via ieder device en desktop delen. UNET
Hosted Telefonie optimaliseert uw communicatie workflow. Zo werken uw medewerkers altijd
effectief en productief samen, vanuit elke locatie.
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OVER UNET

ONZE MISSIE

Sinds de oprichting in 2003 heeft UNET altijd voorop gelopen met innovatieve
producten en diensten. Zo was UNET de eerste provider in Nederland die internet,
bellen en televisie over glasvezel aanbood. Als onderdeel van de Eurofiber Group heeft
UNET de beschikking over een state-of-the-art glasvezelnetwerk dat ruim 28.000 km
in de Benelux omspant. Zo combineren we de pragmatiek en flexibiliteit van een MKBbedrijf met de professionaliteit van een large enterprise.

Aanleg Almere Cityring

UNET baseert zich op het kerninzicht dat de wereld zich op steeds meer niveaus verbindt met telkens weer nieuwe toepassingen die vragen om vernieuwende oplossingen.
Hiervoor zijn betrouwbare, kwalitatieve en schaalbare netwerkverbindingen
essentieel. UNET is dan ook van mening dat u als ondernemer optimaal toegang moet
hebben tot deze netwerkverbindingen en alle mogelijkheden die deze bieden, zodat uw
bedrijf nu kan groeien en klaar is voor de toekomst.

Netwerkcertificering pinnen

Aanleg glasvezel Afsluitdijk

UNET Managed WiFi/LAN

Aanleg Lelystad Cityring

Introductie UNET UNIQ

UNET Managed Firewall

Oplevering Flevoland glasvezelring

UNET Hosted Telefonie
Lancering online sales kanaal

2003

2005

2006

2008

2009

2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Overname van VC3
UNET Fallback
Oprichting UNET
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Opening datacenter Almere

Aanleg glasvezelnetwerk Flevoland

Introductie Managed VoIP

Eerste triple play provider NL

Lancering Partner-portal

Overname door Eurofiber

Overname van FR-IX

UNET Snel Online
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HET VERHAAL VAN ONZE KLANTEN

“Wat prettig is aan de samenwerking met UNET: afspraak is afspraak. Met UNET
kunnen we snel schakelen. Ze zijn net als wij een platte organisatie en dat werkt heel
goed samen.”

“UNET is ons altijd een stap voor: als wij bellen, hebben ze het al opgelost. Tijdens de
oplevering was het zeer prettig dat we continu op de hoogte gehouden werden door
onze projectmanager bij UNET.”

Stef van der Hoorn, Projectmanager ICT bij Warmteservice.

Wilma van Roomen, Manager ICT bij Wellantcollege.

OVER WARMTESERVICE

OVER WELLANT COLLEGE

Familiebedrijf Warmteservice levert alles op het gebied van onder andere verwarming, sanitair
en installatiemateriaal. Alle 53 vestigingen zijn voorzien van een glasvezelverbinding van UNET.
Hierdoor kunnen alle filialen gebruik maken van diensten als internet, Managed WiFi, VoIP,
Pin over IP en Alarm over IP.

Met 27 scholen is Wellantcollege de grootste groene onderwijsinstelling in de Randstad. Door
toenemende IT toepassingen in het onderwijs, was de capaciteit van de verbindingen niet
meer voldoende. Op alle locaties zijn de bandbreedtes verhoogd. Dit was ook nodig om de
functionaliteiten van het Wide Area Network (WAN) te ondersteunen en de centralisatie van
verschillende servers mogelijk te maken.
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DAAROM UNET

INNOVATIEF
Al 15 jaar voorop
in de markt
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PERSOONLIJK
Heldere taal van
onze specialisten

ÉÉN AANSPREEKPUNT
Voor uw gehele ITinfrastructuur

24x7 SLA
Persoonlijke service die
het verschil maakt

SOEPELE MIGRATIE
Probleemloos
overstappen

ISO 27001
Conform de hoogste norm
informatiebeveiliging
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VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN?

WE GAAN GRAAG MET U OM DE TAFEL

CONTACT
Benieuwd naar wat UNET voor uw organisatie kan betekenen?
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.
Neem contact met ons op via:
Email: info@unet.nl
Telefoon: 036 - 845 36 00
www.unet.nl
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