
ÉÉN TOTAALPAKKET, ÉÉN VAST BEDRAG PER MAAND
Het Connectivity Pack biedt u, als ontzorgmodel, een maatwerkoplossing voor uw internetverbinding 
en de beveiliging van uw infrastructuur. De ideale oplossing voor zowel thuis als op kantoor. Zo biedt 
Connectivity Pack u een compleet pakket voor een vast bedrag per maand.

NIEUWSGIERIG?
Informeer gerust 
naar het Connectivity 
Pack voor uw 
organisatie.

Afgestemd op uw specifieke situatie nemen we in het Connectivity 
Pack het geheel aan onder andere internetverbindingen, 
Gatekeepers, beveiligingen, maar ook WiFi-infrastructuur, 
SSL-certificaten, SPAM-filtering en wat nog meer op uw 
werkomgeving van toepassing is op. Hierdoor kunnen we voor 
een vast maandbedrag levering, installatie, onderhoud, beheer 
en incidentmanagement van dit belangrijke stuk van uw IT-
platform volledig ontzorgd en helemaal op maat aanbieden.

Van een eenvoudige oplossing voor thuis tot een complete, 
redundante omgeving voor op kantoor. Het Connectivity Pack 
wordt volledig afgestemd op uw wensen. Zo kan het Connectivity
Pack onder andere het volgende omvatten:

• Gatekeepers (o.a. VPN server en firewall);
• Abonnement Beveiligingsupdates;
• Veilige en betrouwbare internetaansluiting;
• Extra internetaansluiting als back-up;
• Desgewenst o.a. WiFi, 4G-verbinding, noodstroomfaciliteit   
 en SPAM-filter voor inkomende en uitgaande e-mail;
• Alle beheer, onderhoud en incidentmanagement;
• Alle benodigde abonnementen en installatiekosten op   
 bovengenoemde producten en diensten.

Heeft u al een Gatekeeper of een internetverbinding? Ook, of 
zelfs juíst dan, is het Connectivity Pack interessant voor u. Wij 
kunnen in veel gevallen de bestaande onderdelen namelijk in het 
Connectivity Pack opnemen en automatiseren.

CONNECTIVITY
PACK



DE VOORDELEN
ZEER HOGE MATE VAN BEVEILIGING
De Gatekeeper die geïnstalleerd wordt, zorgt onder andere 
voor een uitstekende beveiliging van het netwerk tegen inbraak 
door hackers. Aanvullende, regelmatige remote poortscans 
dienen ter optimalisatie van de beveiliging bij een eventuele 
inbreuk. Daarbij maken SSL-certificaten, VPN’s, filtering van 
inkomende en uitgaande e-mail en regelmatige updates van de 
Gatekeepersoftware het tot een welhaast onneembaar fort.  

EXTRA ZEKERHEID DOOR REDUNDANTE 
VERBINDING
Redundantie in de internetverbinding geeft niet alleen een veel 
betere garantie voor continuïteit, een tweede verbinding zal 
tevens de beschikbare bandbreedte op de primaire verbinding 
kunnen ontzien. De tweede verbinding kan heel goed ingezet 
worden voor bijvoorbeeld niet-primaire processen, zoals het 
filteren van de inkomende en uitgaande mail, printen, scannen 
en remote back-up.

VOLLEDIG BEHEER EN UPDATES  
Bij volledige ontzorging hoort pro-actief ingrijpen. Dit garanderen 
wij door beveiligingsupdates en remote beheer. Remote beheer 
betekent dat we op afstand zeven dagen per week de werking 
van een aantal vitale punten checken, alsmede maandelijks 
aan de hand van een checklist. Door remote beheer worden 
eventuele problemen eerder gesignaleerd, het garandeert de 
beschikbaarheid van uw verbinding en eventuele calamiteiten 
worden vooraf opgemerkt.

GEEN HOGE INVESTERINGSKOSTEN
U voorkomt hoge eenmalige investeringskosten door te kiezen 
voor het Connectivity Pack. Immers installatiekosten, hardware 
(ook de kosten voor vervanging), beheer en updates zijn 
opgenomen in het Connectivity Pack. Wij denken met u mee in 
oplossingen voor nu én voor de toekomst.

EXTRA SERVICES
Het Connectivity Pack is desgewenst uit te breiden met 
bijvoorbeeld WiFi, 4G-verbinding, noodstroomfaciliteit en 
SPAM-filter voor inkomende en uitgaande mail. Zo wordt het 
Connectivity Pack een volledige maatwerkoplossing voor uw 
kantoor- en thuiswerkplek. 

Extra services voor het Connectivity Pack:
•  WiFi
•  Redundante lijnen en Gatekeeper(s)
•  4G-verbinding
•  NAS
•   SPAM-filter voor inkomende en uitgaande e-mail
• Content filtering
•  Ethernet infrastructuur
•  UPS noodstroomfaciliteit voor het Connectivity Pack
… plus alle onderdelen die u desgewenst wilt opnemen in   
 het Connectivity Pack.
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WAT IS EEN GATEKEEPER?

De Gatekeeper is een echte duizendpoot. Zo zorgt de 
Gatekeeper voor het opzetten van de VPN-verbinding, 
vervult het de functie van Firewall en routeert en 
reguleert het al het verkeer tussen “binnen en 
buiten” (router). Daarnaast heeft de Gatekeeper een 
monitoringfunctie, draagt het zorg voor gecontroleerde 
toegang voor remote toepassingen, functioneert 
het als WiFi host en herbergt het nog veel meer van 
dergelijke slimme, veilige en handige functies.


