Meer controle over de
flexibiliteit en beveiliging
van uw bedrijfsnetwerk?
SD-WAN biedt een veilige brug voor
organisaties met meerdere vestigingen
Heeft u meerdere vestigingen? En uitdagingen op het gebied van
Security en beheersbaarheid? Dan is dit hét moment om naar de
voordelen van SD-WAN te kijken. Omdat deze oplossing de
beveiliging verhoogt en naadloos aansluit bij de veranderende
netwerkbehoeften in de markt

Eurofiber biedt SD-WAN-dienst:
Een toekomstbestendige oplossing
Mensen verwachten altijd en overal toegang
tot het internet. Met de verder oprukkende
digitalisering en de groeiende populariteit
van cloud computing wordt de afhankelijkheid van netwerken en connectiviteit groter.
De netwerkinfrastructuur wordt daarmee
ook complexer. En dit bemoeilijkt het
beheer en het doorvoeren van bijvoorbeeld

wijzigingen. Een softwaretechnologie als
SD-WAN maakt dat Wide Area Networks
(WAN’s) makkelijk en vanuit één punt te
beheren zijn. En daarmee is SD-WAN ideaal
voor organisaties die hun digitale infras
tructuur tussen vestigingen en de cloud
probleemloos willen aansturen. Eurofiber
biedt, vanuit zijn netwerkexpertise, SD-WAN
voortaan aan als een dienst en adviseert u
hier graag over.

SD-WAN, is de logische vervolgstap van virtualisatie en software-defined networking. Door SD-WAN in te zetten kunnen
verkeersstromen op applicatie niveau worden ingeregeld, om
zodoende de beste gebruikerservaring te geven binnen het netwerk.
Door slimme routeringen wordt de beschikbaarheid verhoogd.

Revolutie in WAN-land:
software vervangt handmatig beheer
Niet al te lang geleden, was het doorvoeren van een wijziging – zoals
het toevoegen van een extra locatie met diverse werkplekken of de
aansluiting op een nieuwe cloud service provider - in een omvangrijk
Wide Area Network iets dat relatief veel tijd en middelen vergde.
Hetzelfde gold voor het beheer van het
WAN. Met SD-WAN wordt als het ware een
‘softwarelaag’ over het WAN en de diverse
netwerkverbindingen gelegd, waardoor het
beheren en het doorvoeren van wijzigingen
vanuit één centrale plek bijna met een ‘druk
op de knop’ mogelijk is. Dat geldt ook voor
bijvoorbeeld het uitrollen van netwerkbrede
security. Of het optimaliseren van het WAN
voor concernbreed gebruikte cloud applicaties.
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Bedrijven vertrouwen al jaren Eurofiber het
beheer toe van connectiviteit tussen de
vestigingen, naar datacenters en de Cloud.
Met SD-WAN wordt deze dienst op
vertrouwde wijze gecontinueerd waarbij
gebruik wordt gemaakt van de nieuwste
technologie.
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De intelligente SD-WAN software gebruikt dynamische applicatie routering zodat altijd de snelste
route in het netwerk gebruikt wordt.

”Toekomstbestendige
oplossingen”
Ervaring met softwarematig
aansturen van digitale infrastructuur
De jarenlange ervaring van Eurofiber op het gebied van digitale
infrastructuur in het algemeen en WAN-omgevingen in het
bijzonder, dient als basis voor de SD-WAN-dienst.
Als geen ander weet Eurofiber hoe een
WAN bijvoorbeeld moet worden ingericht
om datastromen van specifieke applicaties
– van Google-verkeer tot databasedata en
videostreams – zo optimaal mogelijk te
laten verlopen. Hetzelfde geldt voor de
toegang vanuit het WAN naar de diverse
cloud service providers. Voor die laatste
categorie biedt Eurofiber aansluitende
diensten – zoals Secure Cloud Connect –
die een beveiligde directe aansluiting op de
grootste cloud service providers mogelijk
maakt.
Waarom komt Eurofiber met de SD-WANdienst?
Eurofiber is twintig jaar geleden gestart
als aanbieder van hoogwaardige connectiviteit voor de zakelijke markt. Met het
eigen fijnmazige glasvezelnetwerk in
Nederland, de regionale datacenters van
dochteronderneming Dataplace, de
interconnectiviteitsdienst voor datacenters
DCSpine en de uitbreiding van activiteiten

in het buitenland, zijn wij inmiddels een van
de grootste spelers in de markt.
Eurofiber wil graag blijven groeien op een
bestendige manier die ook dicht bij de
kernactiviteiten ligt. Daarvoor wordt het
portfolio aan diensten en producten
vergroot. Toekomstbestendige internetverbindingen, directe koppelingen met
cloud service providers, cybersecurity,
edge computing en nu ook SD-WAN:
het zijn zaken waar organisaties in
toenemende mate om vragen. Zaken die
in het natuurlijke verlengde van de
kernactiviteit van Eurofiber, het leveren
van betrouwbare en open digitale infrastructuur, liggen. De grote veranderingen
bij bedrijven, waarbij steeds meer en
andere applicaties worden toegepast,
maken dat snelle, betrouwbare en flexibele
glasvezelconnectiviteit nog belangrijker
wordt. Zonder een solide basis is het
onmogelijk voor organisaties om de nodige
stappen te zetten richting digitalisering.

