Zakelijk
internet
Een snelle en betrouwbare internetverbinding
is onmisbaar voor elk bedrijf. Zo ben je altijd
bereikbaar voor klanten, heb je altijd toegang
tot al je informatiebronnen, werkt je cloud
telefonie oplossing optimaal en ben je bij het
gebruik van Microsoft Teams of Webex zeker
van de beste verbinding.
Onze internetverbindingen zijn speciaal
ontwikkeld voor de zakelijke markt, met
prioriteit voor veiligheid, stabiliteit en
service. Onze verbindingen voldoen aan
de wensen van bedrijven en zijn geschikt
voor alle zakelijke connectiviteits- en
communicatiebehoeften. Met onze
internetverbindingen kunnen bedrijven altijd
vertrouwen op een hoogwaardige en veilige
verbinding.

Onze verbindingen

xDSL

Onze internetverbindingen zijn verkrijgbaar op
basis van xDSL, FTTH en FTTO (Zakelijk Glas).
Afhankelijk van de behoeftes voor wat betreft
bandbreedte, wifi en security installeren wij
de juiste A-merk router.  De installatie van de
router kan zowel verzorgd worden door jouw
partner als door de Field Engineer van Gamma.

FTTH

xDSL is de verzamelnaam voor internetverbindingen op basis van koper. De kwaliteit
van de verbinding en de snelheid van het
internet is afhankelijk van de afstand tussen je
bedrijf en de wijkcentrale of straatkast, en de
kwaliteit van het koperdraad.
FTTH (Fiber to the Home) is de verzamelnaam
voor internet-verbindingen op basis van glas.
De voordelen van FTTH zijn de symmetrisch
bandbreedte, eenvoudige aanleg en relatief
lage prijs voor een glasaansluiting.

FTTO

FTTO (Fiber to the Office) is de verzamelnaam
voor zakelijke internet-verbindingen op basis
van glas. De voordelen van FTTO zijn eenvoudige
schaalbaarheid van de bandbreedte, hoge
beschikbaarheid en standaard een 24/7 SLA bij
storingen.

Voordelen
• Landelijk dekkend netwerk zakelijke internetverbindingen op basis van xDSL, FTTH en FTTO
• Betrouwbaar en stabiel netwerk,
24/7 beheerd met actieve monitoring
• Eenvoudig overstappen, installatie en
oplevering door eigen gecertificeerde field
engineer, inclusief geconfigureerde A-merk
router
• Defecte router wordt altijd vervangen op
locatie en binnen 24 uur
• Zakelijke service en professionele 		
ondersteuning van onze experts
• Met vast IP adres gegarandeerde en veilige
toegang tot je bedrijfsnetwerk
• Extra IP adressen mogelijk en bandbreedte
eenvoudig aan te passen
• Verschillende SLA’s op internetverbindingen
mogelijk
• Dedicated IP voice verbinding voor directe
koppeling met cloud telefonie mogelijk
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