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Proximus Smart Network
Uw netwerk in de cloud

De marketingdirecteur wil een nieuwe marketingapplicatie in de cloud voor al zijn medewerkers. 
De loonverwerking moet blijven draaien. En die consultant wil ook nog een tijdelijke toegang 
om het nieuwe alarmsysteem op het netwerk aan te sluiten. U ondervindt het vast elke dag: uw 
bedrijfsnetwerk raakt overbelast door de vele applicaties en het toegenomen internetverkeer. 
Als u niet uitkijkt, wordt het een kluwen van servers, switchen en routers, dat extra tijd en geld 
vraagt om te onderhouden. Enkel met een goed overzicht houdt u de zaken onder controle.

80%   
van de middelgrote en kleine 
organisaties nemen wel een  

back-up van hun data, maar niet  
van hun netwerkconfiguratie. 

>50%   
van de support calls in een bedrijf 

gaat over ‘het gaat te traag’. 

40%   
van het netwerkverkeer tijdens de 
werkuren is niet werkgerelateerd, 
maar krijgt wel dezelfde prioriteit 

over het netwerk.
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Meer info

Contacteer uw gebruikelijke Proximus-
contactpersoon. www.proximus.be/ict

Met Proximus Smart Network wordt  
het beheer van uw netwerk kinderspel

Alles onder controle! 
Uw volledige netwerkconfiguratie staat 
in de cloud. Zo hebt u altijd een back-up 
van de laatste aanpassingen. Resultaat: 
geen stress meer door updates en 
patches en een defect toestel is zo 
vervangen. 

Uw netwerk in kaart 
gebracht 
Los problemen op vanop afstand. Maak 
gedetailleerde rapporten en stuur 
bij waar nodig. Dit alles aan de hand 
van het overzichtelijke dashboard, 
toegankelijk van eender waar en eender 
wanneer.

Een bezoeker of externe 
partner toegang geven? 
Graag! Maar een virus op zijn pc kan uw 
volledige netwerk platleggen. Scherm 
daarom uw interne netwerk af met 
guest Vlans. Ze zijn opgezet in een 
handomdraai. 

Snelle wifi voor iedereen! 
Verdeel de werklast evenredig over de 
verschillende access points. Zo werkt 
elke medewerker snel en comfortabel.

Betaal enkel voor wat u 
gebruikt 
Extra materiaal aansluiten? Uitbreiden 
met de allernieuwste apparatuur? Het 
kan allemaal! Zonder ook maar één 
cent teveel uit te geven. Want met 
Proximus Smart Network betaalt u 
enkel voor wat u gebruikt. 

Laat de toekomst maar 
komen 
In 2020 draait 95% van de 
toepassingen in de cloud en een 
glasvezelconnectie dringt zich op. Geen 
nood! Proximus Smart Network is er nu 
al klaar voor.

Toekomstige  
evoluties: 2020

95%  
van de applicaties  
draait in de cloud

3x  
meer mobiele toestellen dan 

mensen op de wereld

Mobiel verkeer  

x3 

Bron: Cisco

Proximus Smart Network
 • Vereenvoudigd beheer van uw netwerk

 • Een gebruiksvriendelijk dashboard, 
altijd en overal toegankelijk

 • Geen stress meer voor updates en patches

 • Snelle wifi-toegang voor iedereen

Daarom is Proximus  
Smart Network uniek:
 • U betaalt enkel voor wat u gebruikt

 • Een oplossing van a tot z: uw (W)LAN  
aangeboden in combinatie met uw 
internetverbinding en Explore

Netwerkverkeer  

x3 


