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sdsl

Door het toenemende dataverkeer is voor vele bedrijven een stabiele internetverbinding van cruciaal belang. Met SDSL heeft u de beste
troef in handen! SDSL levert u stabiel en kwalitatief internet met symmetrische snelheden tot 2 Mbps, en na bundeling zelfs tot 8
Mbps.
SDSL is voor elke onderneming toegankelijk en maakt het mogelijk met hoge snelheid gegevens uit te wisselen via uw bestaande
telefoonlijn .

1/

Gegarandeerde gelijke down- en uploadsnelheid
U kunt probleemloos zware bestanden versturen en ontvangen, zonder dat de kwaliteit van uw verbinding vermindert.
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Ideaal voor zware applicaties
SDSL is uitermate geschikt voor internettelefonie, mail- en webservers en remote applicaties (bvb. thuiswerkers)
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Overal in België beschikbaar en voor elke onderneming toegankelijk
SDSL kan overal in België opgeleverd worden en is voor elk type onderneming toegankelijk. Voor de beschikbare snelheden worden altijd
eerst tests uitgevoerd.
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Het perfecte alternatief voor glasvezel en leased lines
SDSL is beduidend goedkoper dan glasvezel en leased lines. Wilt u SDSL full power? Dan is bundled sdsl een voor de hand liggende
keuze.

5/

Bundled SDSL: uw dedicated verbinding met snelheden tot 8 Mbps
U heeft uw maximale internetcapaciteit bereikt en zoekt een oplossing? Het is mogelijk om tot 4 SDSL-lijnen samen te voegen voor
symmetrische snelheden tot 8 Mbps. Met bundeling haalt u het maximale uit uw internetverbinding.
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Details
Internet
Maximum down/uploadsnelheid

Tot 8192 kbps (gebundeld)

Gegarandeerde down/uploadsnelheid

Tot 8192 kbps (gebundeld)

Trafiek

Ongelimiteerd

IP-adres

Vast

SLA

Garantie op herstelling binnen 8 werkuren van ma tot vrij, van 9u tot 17u

Aantal aan te sluiten PC's

Ongelimiteerd

VPN mogelijk

Ja

Extra
Support

Inbegrepen

Online beheer van abonnement

Inbegrepen
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