
Steeds meer organisaties werken online en in de
cloud. Om mee te groeien met de ICT
ontwikkelingen van vandaag en morgen is een
hoge internetsnelheid en bandbreedte beslist
geen overbodige luxe.  
 
Zakelijk Glasvezel van Eazit biedt zeer snel,
betrouwbaar en stabiel internet voor bedrijven,
publieke instanties en
(semi)overheidsorganisaties.  

Zakelijk Glasvezel
Internet met de snelheid van het licht

Supersnel en stabiel internet is binnen handbereik met Zakelijk Glasvezel van Eazit. Afhankelijk van
uw locatie leveren wij verbindingen van Eurofiber, KPN, Tele2, Unet Ziggo en diverse lokale

glasvezelpartners. Met snelheden oplopend tot 10 Gigabit per seconde staat niets uw
bedrijfsprocessen nog in de weg. 

Wat is Zakelijk Glasvezel?

Met snelheden tot 10 Gigabit per seconde voor
zowel downloaden als uploaden zijn onze
glasvezelverbindingen zeer geschikt voor het
bundelen van toepassingen, waaronder: 

Alles onder één dak

Efficiënter werken

Zakelijk Glasvezel van Eazit is internet volgens de
modernste standaarden. De voordelen voor u op
een rij: 

Eazit levert Zakelijk Glasvezel door heel
Nederland. De mogelijkheden en het aanbod
worden bepaald door de 
glasvezelinfrastructuur in uw regio. 
 
Aan de hand van onze postcodecheck ontdekt u
binnen enkele minuten wat de mogelijkheden en
tarieven zijn voor uw locatie.   

Overal beschikbaar

U past zelf snel en eenvoudig uw
bandbreedte aan wanneer u dat wenst;

Landelijke dekking door keuze uit
verschillende leveranciers;

Standaard hoge uptime;
Overal beschikbaar, ook thuis;

Efficiënter en productiever werken.

Internet

VoIP telefonie

Online back-ups

Beheer op afstand

Werken vanuit huis

Camerabewaking
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In een tijd waarin veel werkprocessen online plaatsvinden, is stabiel internet van cruciaal belang voor het
succes van uw onderneming en de bereikbaarheid richting klanten. De hoge bandbreedte van onze
glasvezelverbindingen zorgen voor optimale bereikbaarheid waar en wanneer u dat wenst.  
 
De uptime voor Zakelijk Glasvezel van Eazit ligt ver boven de 99%. U kunt er dus vanuit gaan dat uw
internet altijd werkt. Is er onverhoopt toch sprake van downtime, dan begrijpen we dat u snel geholpen
wilt worden. Hier zijn diverse mogelijkheden voor:  

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

"Eazit is kundig en beschikt over de vereiste
expertise, maar het allerbelangrijkste is dat ze
goed meedenken met onze ontwikkelingen."

Marco Vonk - Matrix Fitness

Begrijpelijkerwijs wilt u storingen snel kunnen
melden en vertrouwen op een vlot storings- of
hardwareherstel. Met een Service Level
Agreement legt u uw precieze wensen ten
aanzien van de glasvezelverbinding vast.  

Service Level Agreement

Met een redundant uitgevoerde verbinding wordt
het internetverkeer van de hoofdverbinding
automatisch via een tweede verbinding geleid bij
eventuele storingen, zodat u ook dan gewoon
bereikbaar blijft. 

Redundante verbinding

Succes begint met een prettige samenwerking
Waarom onze klanten al jaren op Eazit vertrouwen

"Eazit denkt proactief mee, is praktisch ingesteld
en levert bovenal kwaliteit. De duidelijke
communicatie werkt prettig.”

Marc Berkhout - Raadsheeren
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Zijn er meerdere bedrijven in een bedrijfsverzamelpand die gebruikmaken van dezelfde
verbinding? Onze glasvezelinternetdiensten zijn zowel technisch als contractueel volledig van
elkaar te scheiden; 
Wilt u een lokaal eigen glasvezelnetwerk? Op verschillende bedrijventerreinen in Nederland heeft
Eazit met succes vraagbundelingstrajecten begeleid voor het aanleggen van glasvezel. 

Eazit staat voor gemak en soepele communicatie. Met Zakelijk Glasvezel van Eazit haalt u het meeste
uit elk gesprek en iedere samenwerking. 

We denken graag in mogelijkheden:

Meer weten over Zakelijk Glasvezel?
Vakkundig en behulpzaam advies voor uw organisatie

Flexibel Zakelijk Glasvezel
Volledig volgens uw wensen

Zonnedauw 5
9202 PE Drachten

Drachten

Zomerdijk 9E – B@2
7942 JR Meppel

Meppel

Pelmolen 14
3994 XZ Houten

Houten

Provincialeweg 68 
5503 HH Veldhoven

Veldhoven

IBAN: NL41RABO0329259997
KVK: 34090783
BTW: NL803158142B01

Overige gegevens

Verlengde Duinvalleiweg 102
1361 BR Almere

Almere
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