Multi-site internet

Organisaties die klaar willen zijn voor de toekomst kunnen via Zakelijk Internet van Eurofiber hun eigen SD WAN- of
VPN-oplossing bouwen. Zakelijk Internet van Eurofiber kan gebruikt worden om verschillende locaties aan te sluiten,
we noemen dit Multi-site Internet. Deze locaties worden, op een transparante wijze, aangesloten via het Eurofiber
IP-netwerk. Dit maakt de configuratie van een eigen SD WAN of VPN oplossing mogelijk.
Het verkeer tussen de verschillende locaties blijft binnen de IP backbone van Eurofiber en wordt dus niet via het
openbare internet gerouteerd (zoals aangegeven in de tekening hieronder). Op deze manier wordt gebruik gemaakt
van een verbinding met zeer lage latency voor alle applicaties binnen het domein van de organisatie (m.a.w. tussen
de hoofdlocatie en nevenvestigingen). Bovendien is de Anti-DDoS geactiveerd in de dienst Eurofiber Zakelijk Internet.
Deze zorgt voor een maximale bereikbaarheid van het netwerk.
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Hybride model
In het kader van een eigen SD WAN oplossing, is een hybride model ook mogelijk, in combinatie met de Eurofiber
Ethernet VPN-diensten. Het hybride model laat gedeeld gebruik van zowel privé (MPLS) als Internet op alle
bedrijfslocaties toe. Door het verplaatsen van het internetverkeer naar een lokale internet break-out daalt het
verkeersvolume op het privé MPLS bedrijfsnetwerk en wordt dat SD WAN of public cloud verkeer verder via het
Eurofiber Internet afgehandeld (zoals aangegeven in onderstaande tekening). Op deze manier kunnen organisaties
hun core MPLS netwerk efficiënt inrichten.
In beide gevallen is Zakelijk Internet van Eurofiber het uitganspunt, het is de basis voor een eigen SD WAN of VPN
oplossing binnen een organisatie.
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Anti-DDoS
Met steeds grotere regelmaat lezen we over de onbereikbaarheid van websites en internet storingen door een DDos
aanval (Distributed Denial of Service). Deze onbereikbaarheid heeft een grote impact op bedrijven en gebruikers.
Eurofiber Anti-DDoS beschermt het verkeer op uw netwerk en infrastructuur tegen DDoS aanvallen. Door de
netwerkinfrastructuur van uw organisatie te beschermen tegen externe DDoS-aanvallen vermindert u het risico’s op
onderbreking of degradatie van de SD WAN- of VPN-oplossing.

Internet en onze glasvezelverbindingen
Specificatie 2020.1

Om uw organisatie optimale internettoegang te bieden, levert Eurofiber internetdiensten altijd over haar eigen
glasvezelnetwerk. Wilt u meer weten over andere diensten van Eurofiber, lees dan onze product leaflets Ethernet VPN,
Managed Dark Fiber, WDM en Secure Cloud Connect.

Service
De Eurofiber Zakelijk Internet dienst heeft een zeer hoge beschikbaarheid van minimaal 99,9% op de glasvezelinfrastruc
tuur. Daarnaast kunt u rekenen op de 24x7 ondersteuning van onze deskundige Customer Operations Support afdeling.
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