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Wordt uw bedrijfsnetwerk te traag 
door het groeiende aantal gebruikers, 
toepassingen en toestellen? Wenst 
u in te spelen op de toenemende 
digitalisering? Dan is het hoog tijd 
om uw netwerk te vernieuwen. Wij 
geven u daarbij graag advies en 
leveren, installeren en onderhouden 
de infrastructuur voor een snel en 
betrouwbaar netwerk. Zo stapt 
u zorgeloos het digitale tijdperk 
tegemoet. 

Klaar voor morgen
De digitalisering is volop aan de gang. Digitale samenwerking, 
Internet of Things, videobewaking, cloudtoepassingen, …Met al die 
nieuwe toepassingen worden uw medewerkers productiever en uw 
bedrijf efficiënter, maar ze stellen hoge eisen aan uw netwerk Met uw 
nieuwe netwerk integreert u die toepassingen in een handomdraai, 
met de nodige aandacht voor veiligheid. Bovendien groeit deze 
netwerkoplossing mee met uw organisatie. Resultaat: uw investering 
rendeert ook op lange termijn. Meer nog, onze netwerkoplossingen kunt 
u eenvoudig combineren met andere oplossingen uit onze portfolio. Zo 
bent u helemaal klaar voor morgen.

Een toekomstgericht 
bedrijfsnetwerk met maximale 
uptime

Cloud & ICT

Vaste & draadloze netwerken   
(LAN/WLAN) 



LAN/WLAN
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Contacteer uw gebruikelijke 
contactpersoon bij Proximus 
www.proximus.be/lan

Wij bieden:

• Oplossing van a tot z: connectiviteit, netwerk, 
cloud, security, vaste en mobiele telefonie.

• Ondersteuning bij het installeren en 
onderhouden van die oplossingen.

• Jarenlange ervaring en continue 
investeringen in vernieuwing van ons aanbod.

• Lokale specialisten in heel België voor snelle 
bijstand in geval van nood.

• Materiaal van hoge kwaliteit dankzij de 
samenwerking met de beste leveranciers.

Cloud & ICT

Met een toekomstgericht LAN-netwerk:

• Bent u klaar voor de verdere digitalisering met 
toepassingen zoals Internet of Things, digitale 
samenwerking, werken in de cloud.

• Bent u klaar voor de meest recente applicaties en 
bekomt u een betere gebruikservaring en een betere 
dienstverlening dankzij de snelle responstijd. 

• Besteedt u minder tijd aan het oplossen van 
problemen en meer tijd aan innovatie.

Meer info 

Ieder zijn toegang

De toegang voor bepaalde gebruikers 
afscheiden van het bedrijfsnetwerk? 
Dat is perfect mogelijk. Definieer 
aparte segmenten voor verschillende 
gebruikersgroepen: eigen medewerkers, 
klanten, bezoekers, studenten, externe 
medewerkers, enz. in een handomdraai. 

Voor digitale werkplekken

Uw gebruikers zitten verspreid over 
verschillende departementen of 
gebouwen? Geen nood, uw nieuwe 
netwerk is hierop voorzien. Willen ze 
liever mobiel werken met een laptop, 
tablet of smartphone? Dankzij de 
verschillende types access points 
surft elke mobiele gebruiker aan een 
comfortabele snelheid. 

Een maximale uptime 

Analyse van  
uw bestaand  
netwerk

Implementatie  
van uw nieuwe  
LAN/WLAN  
infrastructuur

Supportmogelijkheden: 
re-active care, close care 
of full care

LAN/WAN  
voorstel  
op uw maat

ICT-ervaring met 
heel wat grote 
Belgische en 
internationale 
klanten

World leading 
leveranciers

Gecertifieerde 
ingenieurs

Lokale aanwezigheid 
over heel België

Kwaliteitsvolle 
resultaten dankzij 
ITIL-processen

Business 
requirements 
bepalen samen 
met presales team, 
architecten en  
business analisten

Service Level 
Agreements 

Hoge performantie

De nieuwe netwerkinfrastructuur zorgt 
voor een snelle en feilloze doorstroming 
van het dataverkeer. U sluit dus 
probleemloos en op een veilige manier 
een groot aantal diverse toestellen aan. 


