
IP-VPN van Telenet
Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar  
bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden



De veelzijdigste VPN-oplossing 
om uw vestigingen te verbinden
U wilt dat de verschillende vestigingen van uw bedrijf of organisatie op een snelle,  

veilige en betrouwbare manier met elkaar communiceren? Ontdek onze veelzijdige 

VPN-oplossingen, ook als u nu al huurlijnen of een ander VPN voor de communicatie  

tussen uw locaties gebruikt. En ook als uw organisatie een beperkt aantal vestigingen telt.

Bedrijfszekere  
technologie

Zowel in grote als kleine organisaties waardeert men de 

betrouwbaarheid van onze technologie. Voor uw IP-VPN via 

coax gebruiken we uitsluitend onze eigen infrastructuur 

die we volledig zelf beheren en permanent opvolgen.  

En vermits wij alle toegangstechnologieën aanbieden,  

is bij Telenet ook echte redundantie mogelijk.

Kostenefficiënt  
en flexibel

 Al uw locaties in één netwerk via coax,  

glasvezel of VDSL

 Interessant vanaf 3 vestigingen, maar schaalbaar 

tot honderden

 Voordelig alternatief voor huurlijnen en andere  

VPN-oplossingen

 Geschikt voor zowel lichte als zware toepassingen  

(128 kbps tot 1 Gbps)

 Voor overheidsinstellingen: toegang tot de  

Kruispuntbank en het Rijksregister

 Quality of Service (QoS) mogelijk

 Beschikbaar in heel België en Luxemburg

Vereenvoudig  
uw communicatie

Een VPN maakt de communicatie tussen uw locaties 

eenvoudiger en goedkoper door ze via een netwerk met 

elkaar te verbinden. Telenet IP-VPN valt daardoor ook  

binnen het bereik van KMO’s met maar enkele vestigin-

gen. Tegelijkertijd kunt u een Telenet IP-VPN gebruiken  

om honderden locaties met elkaar te verbinden. 

Het alternatief  
voor huurlijnen

Met een Telenet IP-VPN hebt u geen huurlijnen meer  

nodig. Al uw vestigingen worden via het Internet Protocol 

(IP) op een veel kostenvriendelijkere manier in één  

veilig en betrouwbaar netwerk met elkaar verbonden. 

Bij de aansluiting van elke locatie houden we bovendien 

100% rekening met de specifieke situatie en vereisten. 

Coax, glasvezel  
en koper

Telenet is de enige aanbieder op de Belgische markt  

die uw locaties zowel via coax, glasvezel als koper  

(DSL) op een IP-VPN kan aansluiten. Zo kunt u telkens 

voor symmetrische of asymmetrische verbindingen 

kiezen. Bij symmetrische verbindingen gaat het  

versturen (uploaden) van informatie even snel als  

het ophalen (downloaden). Als u meer ophaalt dan  

verstuurt, kunt u kiezen voor een asymmetrische  

verbinding.

De voordelen van coax

 Hoge bandbreedtes tot 120 Mbps down- en  

10 Mbps upstream tegen een voordelige prijs

 Echte redundantie bij combinatie van coax  

met VDSL of glasvezel

 Toekennen van prioriteit aan bepaald  

netwerkverkeer (Quality of Service) mogelijk

 Een ideale oplossing voor betrouwbare telefonie  

via het Internet Protocol (VoIP)

 Zowel symmetrische als asymmetrische  

oplossingen (gelijke of verschillende snelheid  

voor down- en upstreamverkeer)



  IP-VPN  Ethernet VPN  Point-to-Point

   Layer 2 Ethernet Layer 2 en

 Protocol Layer 3: IP Layer 3 transparant Layer 3 transparant

 Aantal vestigingen  Vanaf 3  3 tot 10-tal  2

 Quality of Service  Ja  Ja  Ja

 Access Coax Glasvezel Glasvezel

 Glasvezel VDSL (enkel IP) VDSL (enkel IP)

 VDSL/SDSL/ADSL SDSL (enkel IP) SDSL (enkel IP)

 Leased Line Leased Line Leased Line

 Service Level Agreement  Ja  Ja  Ja

 Router Management  Ja  Nee  Nee

Onze VPN-oplossingen

Veilige internettoegang 
met Secured Internet 
Breakout
Maximale beveiliging  
van uw IP-VPN en data

U wilt uw vestigingen ook toegang 

geven tot het internet? Met de 

totaaloplossing Secured Internet 

Breakout hebt u geen hardware  

en geen kennis nodig voor een 

maximale gemoedsrust. De op  

applicaties gerichte firewall staat  

bij ons, en het systeem wordt 

beheerd door onze gecertificeerde 

beveiligingsexperts. 

Krachtig en flexibel 
Wifi-netwerk met  
Managed Wifi
Totaaloplossing  
voor connectiviteit

Managed Wifi is een Wifi-oplossing 

die volledig beheerd wordt door  

Telenet. Het is ideaal om naast uw 

medewerkers 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.

Toegang tot de 
Kruispuntbank en  
het Rijksregister
Betrouwbare verbinding  
met gegevensbanken

Overheidsinstellingen kunnen  

via IP-VPN snel en kosten efficiënt 

gegevens uitwisselen met de 

Kruispuntbank en het Rijksregister. 

Ontdubbelde (redundante) routers 

en glasvezelverbindingen maken 

deze oplossing uiterst betrouwbaar. 

IP-VPN is ook geschikt om één  

locatie met de gegevensbanken  

te verbinden.

Ethernet VPN
Ethernet VPN is onze VPN-oplossing voor bedrijven die nood 

hebben aan hoge snelheden en een hoge bandbreedte,  

met snelheden van 10 Mbps tot 1 Gbps. Een bijkomend  

aspect is de ongeëvenaarde flexibiliteit. U hebt immers zelf 

het beheer volledig onder controle en u kunt verschillende 

protocollen in uw netwerk gebruiken. 

opties

Point-to-Point
Met Point-to-Point Ethernet VPN  

kunt u 2 vestigingen met elkaar  

verbinden.  U kiest voor beide locaties  

dezelfde bandbreedte, maar kunt de  

locaties aansluiten via verschillende  

access technologieën.



Meer informatie

0800 66 066

telenet.be/business
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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


