“Stabiliteit en redundantie zijn voor
ons cruciaal, zonder internet zijn
50 van onze mensen werkloos.”
Eddy Van der Linden, IT-verantwoordelijke
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Groeiende behoefte aan
communicatie
Continuïteit waarborgen
MPLS-netwerk vervangen door
webgebaseerde applicaties
Kosten onder controle houden

Corporate Fibernet
Inbegrepen VDSL-back-up

Schaalbare en aanpasbare
bandbreedte
Gegarandeerde continuïteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Eén aanspreekpunt

DEKRA kiest voor zekerheid
met Corporate Fibernet
DEKRA is een onafhankelijke kennisorganisatie met zo’n 200 medewerkers in België.
Om hen efficiënter te laten werken, stapt het bedrijf van zijn client serverapplicaties
over op webgebaseerde applicaties. “In onze kantoren in Sint-Stevens-Woluwe kunnen
we ons absoluut geen uitval veroorloven”, zegt IT-verantwoordelijke Eddy Van der
Linden. “Daarom kozen we voor Corporate Fibernet met inbegrepen VDSL-back-up.”
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Over DEKRA
DEKRA België is een expertise- en schaderegelingsbureau met zo’n
200 werknemers, onderverdeeld in twee businessunits. DEKRA
Expert Services is gespecialiseerd in voertuig-, marine-, brand- en
aansprakelijkheidsexpertises, DEKRA Claims Services beheert als
outsourcingpartner voor verzekeraars en wagenparkbeheerders
nationale en internationale schadedossiers van a tot z.
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