
In de praktijk zien we dat er een aantal punten
zijn die 4G Zakelijk Internet gebruikers typeert.
Voldoet u aan één of meerdere van deze punten?
Dan is 4G Zakelijk Internet waarschijnlijk dé
oplossing die bij uw bedrijf past.

Stabiel en snel internet is onmisbaar voor het
succes van uw organisatie en de bereikbaarheid
voor klanten. Om mee te groeien met de ICT
ontwikkelingen van vandaag en morgen is een
hoge internetsnelheid en bandbreedte beslist
essentieel.

Ondanks dat Nederland een zeer hoge
internetdichtheid heeft, zijn er nog veel plekken
met slecht internet. 4G Zakelijk Internet maakt
connectiviteit op elke locatie mogelijk.

4G Zakelijk Internet
Stabiel, snel en uiterst betrouwbaar

Ervaart u traag of instabiel internet, bent u sterk afhankelijk van een werkende internetverbinding of
is glasvezel of xDSL (nog) niet beschikbaar op uw locatie? Dan is 4G Zakelijk Internet van Eazit de

ideale oplossing. Eazit levert snel en stabiel zakelijk internet via 4G op elke locatie.

Waarom 4G Zakelijk Internet? Geschikt voor uw bedrijf?

ICT is belangrijk voor uw bedrijfsvoering;

Uw bedrijf werkt (of gaat werken) in de cloud;

Tijdelijke of voorloop internetverbinding;
Permanente internetverbinding: zowel enkel
als redundant uitgevoerd;
Back-up verbinding met hoge performance.

Wordt u beperkt in uw communicatie en/of
werkzaamheden? Ook zonder kabels kunnen wij
zorgen dat u de beschikking krijgt over een
goede zakelijke internetaansluiting wanneer de
snelheid van uw huidige internetlijn ontoereikend
is om normaal te kunnen werken. Eazit 4G
Zakelijk Internet wordt veelal ingezet als:

Onafhankelijk van kabels

Uw bedrijf heeft tot 100 medewerkers op
locatie werkzaam die gebruik maken van de
internetverbinding;
U heeft kritische bedrijfsprocessen die
afhankelijk zijn van een werkende
internetverbinding.

Eazit levert een outdoor high performance 4G
modem met een richtantenne en een indoor
router/firewall. Achter deze apparatuur, tevens
het demarcatiepunt op de LAN-poorten, kunt u
uw eigen hardware plaatsen. 

Wilt u het netwerkbeheer door ons laten
verzorgen? Neem dan contact op met uw
accountmanager voor een passende oplossing. 

Wat leveren wij?
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De hoge snelheden van onze internetverbindingen zorgen voor optimale bereikbaarheid waar en wanneer
u dat wenst. De uptime van de door ons geleverde internetdiensten ligt altijd tussen de 99% en 100%.
Ook krijgt u voor de 4G Zakelijk Internet oplossing altijd een tevredenheidsgarantie over de werking van
de dienst.

Hoge beschikbaarheid, grote bereikbaarheid
Zo staat niets uw werkprocessen nog in de weg

Meer weten over 4G Zakelijk Internet?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Met 4G Zakelijk Internet van Eazit haalt u het meeste uit elk gesprek en iedere samenwerking. 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Eazit 4G Zakelijk Internet is enkel bedoeld voor gebruik in Nederland. Voor een oplossing in Europa
kunnen wij een maatwerk oplossing bieden, vraag één van onze collega’s naar de mogelijkheden.
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