
Corporate Fibernet
Ultrabetrouwbaar internet voor  
bedrijfskritische toepassingen

Met VDSL als  

back-up!



Professioneel internet  
op maat en met garanties

Vlot en betrouwbaar internetverkeer is cruciaal voor het succes van uw organisatie. 

Het nieuwe Corporate Fibernet van Telenet is niet alleen ultrasnel, uw internetverkeer 

krijgt ook prioriteit op ons netwerk waardoor u altijd vlot kunt werken. In uw Corporate 

Fibernet is nu zelfs een VDSL-connectie als back-up begrepen.

Uw voordelen: krachtige en ultrazeker Voorbeelden

Krachtige  
internetoplossing 

Corporate Fibernet biedt u professionele snelheden, 

zowel up- als downstream. U sluit zo veel werkstations 

aan als u wilt, zonder impact op de prestaties. Dankzij het 

onbeperkte datavolume kan uw bedrijf de meest geavan-

ceerde toepassingen benutten, zoals cloud computing en 

videoconferencing in HD. 

Prioriteit op  
het netwerk 

Het internetverkeer van uw bedrijf krijgt prioriteit. Het 

loopt volledig gescheiden van het internetverkeer van 

onze residentiële klanten. Zo bent u beschermd tegen 

schommelingen op het netwerk en verzekerd van  

optimale prestaties.

Ultrazeker met 
VDSL back-uplijn

Corporate Fibernet is ultrabetrouwbaar. Mocht er toch  

een probleem ontstaan, dan schakelt u automatisch  

over op de VDSL back-upconnectie. Zo blijft u altijd 

bereikbaar en beschikbaar, wat er ook gebeurt. Voor 

de VDSL-connectie hebt u de keuze tussen verschillende 

snel heden, tot 30 Mb downstream en 6 Mb upstream. 

Kostenefficiënt en  
met groeipotentieel

Corporate Fibernet is budgetvriendelijk en op maat 

van uw bedrijf. Het evolueert moeiteloos mee met de 

internetnoden van uw onderneming, zonder belangrijke 

bijkomende investeringen. U kunt de bandbreedte en 

het aantal vaste IP-adressen aanpassen wanneer dat 

nodig is. 

Uit te breiden met  
tal van diensten

Hosting, beveiliging, DNS-diensten en meer: u vindt  

het bij Telenet. Maximale bescherming tegen hackers, 

malware en virussen bieden wij bijvoorbeeld aan via  

Secured Internet Gateway, een totaaloplossing beheerd 

door Telenet met een op applicaties gerichte firewall. 

Professionele onder-
steuning, de klok rond

Als Corporate Fibernet-klant krijgt u 24/7-ondersteuning 

door een team van ervaren B-to-B-telecomspecialisten. 

U kiest uit verschillende SLA’s, met daaraan gekoppelde 

niveaus van kwaliteitsgarantie. Wilt u graag dat we dag 

en nacht paraat staan om een eventuele interventie uit te 

voeren? Dan kunnen wij dat garanderen.

Volledig  
op uw maat

U stemt Corporate Fibernet volledig af op uw maat.  

U kiest zelf de down- en upstreamsnelheid, het aantal 

vaste IP-adressen en de capaciteit van uw back-uplijn.  

Wij bezorgen u een offerte op basis van uw specifieke  

noden en wensen. 

Managed Wifi voor  
een totaaloplossing 

Managed Wifi is een Wifi-oplossing die volledig beheerd 

wordt door Telenet. Het is ideaal om naast uw mede-

werkers ook bezoekers of klanten makkelijk en veilig 

toegang te geven tot een supersnel Wifi-netwerk.  

U kan de Wifi-toegang ook als marketingtool inzetten  

en gebruiken om interessante data over klanten en 

bezoekers te verzamelen.

Voornaamste  
kenmerken

  Download tot 240 Mbps, upload tot 40 Mbps

  VDSL back-up

  Onbeperkte datatransfer

  8 vaste IP-adressen inbegrepen (meer mogelijk)

  Keuze uit 15 symmetrische en asymmetrische profielen

  24/7-support

  Strikte SLA’s

optie

Corporate Fibernet 
(down/up)

VDSL back-up  
(down/up) Prijs per maand

 120/10 Mbps  € 195

 240/25 Mbps  € 215 

 240/25 Mbps 30/6 Mbps € 265

 240/40 Mbps 30/6 Mbps € 280



Meer informatie

0800 66 066

business.telenet.be
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Telenet Business, de ervaren en  
gespecialiseerde B-to-B-divisie van Telenet

Telenet Business werkt uitsluitend voor bedrijven en organisaties. Onze reputatie berust  

voor een groot deel op een sterk uitgebouwde service. Daarnaast staan we bekend voor onze  

uitgebreide portfolio van producten en diensten in telecommunicatie, beveiliging en hosting.

De voornaamste voordelen  
van Telenet Business als partner
 Een ervaren speler met referenties in alle marktsegmenten

 Echte redundantie door combinatie van toegangstechnologieën: 

 glasvezel, coax, DSL, 4G en 3G

 Aanwezig in heel België en Luxemburg met een eigen netwerk

 Proactieve, klantgerichte aanpak met B-to-B-service en support

 Bewezen bedrijfszekerheid en strenge Service Level Agreements

 Permanente kwaliteitsbewaking



Vraag meer informatie aan uw partner
V.
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