Beurs van Berlage
Schaalbaar netwerk is een uitkomst

Glasvezel biedt schaalbare en betrouwbare bandbreedte
De Beurs van Berlage is dé ontmoetingsplek van Amsterdam. Zakelijk glasvezel van
Eurofiber maakt daar supersnelle en betrouwbare internettoegang en meer mogelijk,
samen met partner H&S Computer Services uit Almere.
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“De IT van een locatie als de
Beurs van Berlage vraagt
om grote betrouwbaarheid,
flexibiliteit en schaal
ontsluiting zorgen. Anton Alphenaar, directeur H&S
Computer Services: “De IT van een locatie als de
Beurs van Berlage vraagt om grote betrouwbaarheid,
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flexibiliteit en schaalbaarheid van de externe netwerk
verbindingen. Eurofiber zorgt daarvoor. Zij begrijpen
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dat er pieken en dalen zijn door de diverse evene-
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menten die er in de Beurs van Berlage plaatsvinden.
H&S en de Beurs van Berlage zijn blij met de samenwerking. Vooral het out-of-de-box meedenken in
het vinden van betrouwbare storingsvrije en snelle
oplossingen valt op.”

Tevreden klanten in de Beurs van Berlage
Alphenaar van H&S Computer Services geeft
een voorbeeld van de flexibiliteit van de Eurofiber-

De case
Beurs van Berlage

organisatie: “Een grote internationale producent
van videogames had onlangs een groot evenement
in de Beurs van Berlage, met wedstrijden die live en
op hoge kwaliteit aan de andere kant van de wereld
moesten worden uitgezonden. Normaliter wordt
daar een mobiele straalverbinding voor gebruikt.
In overleg met Eurofiber hebben wij echter tijdelijk
een directe glasvezelverbinding met het data
knooppunt van het Mediapark in Hilversum opgezet.
Dat bespaarde niet alleen kosten, maar het bleek
ook stabieler en sneller. De klant was zeer tevreden.”

• Kostenefficiënte combinatie van verschillende verbindingen
• Prijstechnisch en kwalitatief concurrerend
aanbod
• Betrouwbare basis voor volledige operationele activiteiten
• Flexibiliteit om zelf op te schalen waar
dat nodig is
• Vertrouwen op continuïteit netwerk
en organisatie Eurofiber
• Betere samenwerking en groter saamhorigheidsgevoel

Benieuwd naar wat wij voor uw organisatie
kunnen betekenen?
Eurofiber exploiteert sinds 2000 hoogwaardige digitale open infrastructuur.
Met ons eigen glasvezelnetwerk en datacenters bieden we bedrijven,
overheden en non-profit organisaties een toekomstvaste, slimme en open
infrastructuur met de hoogste beschikbaarheid. Klanten hebben de vrijheid
om zelf de diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen die ze nodig
hebben. Zo kunnen ze het innovatiepotentieel in de digitalisering ten volle
benutten. Naast het uitgebreide glasvezelnetwerk in Nederland en België
en vier eigen datacenters in Nederland bieden we sinds 2017 ook oplossingen
voor volledig flexibele interconnectiviteit tussen datacenters in Nederland.
De slimme, open digitale infrastructuur van Eurofiber legt het fundament
onder de digitalisering van de samenleving. De Nederlandse overheid heeft
Eurofiber de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’. De dienstverlening
van het bedrijf is ondergebracht in vijf bedrijven: Eurofiber Nederland,
Eurofiber België, Dataplace, UNET en DCspine.
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