Een snelle
vaste verbinding
Met Managed Internet
voor kleinzakelijk.

Vodafone
Power to you

Onepager | Managed Internet

Vast internet voor uw onderneming
U wilt altijd online zijn, of u nou een webshop beheert, een accountant bent of een
lunchzaak runt. Managed Internet van Vodafone geeft uw onderneming een
betrouwbare en snelle internetverbinding met snelheden tot wel 500 Mbps. Een
serviceteam waakt over uw netwerk en storingen worden proactief verholpen.
Daarnaast kunt u het makkelijk uitbreiden met verschillende opties.

Razendsnelle internetverbinding
U krijgt een eigen glasvezellijn, waardoor u net zo
snel kunt up- als downloaden met snelheden tot
wel 500 Mbps. Bij de 50 Mbps en 100 Mbps
verbindingen wordt er een standaard 4G back-up
geleverd zodat u in het geval van een storing
gewoon kunt doorwerken via 4G. Hier betaalt u
niets extra’s voor.
Proactief serviceteam
Een monteur legt de internetverbinding aan en hij
vertrekt pas als alles werkt zoals het hoort.
Vervolgens neemt ons serviceteam het over, zij
monitoren het netwerk en lossen proactief
storingen op. Daarnaast krijgt u met de ‘Service
Navigator’ webportal inzicht in de status van uw
internetverbinding.

Managed Internet in het kort:
• Uw eigen glasvezelverbinding.
• Snel internet tot 500 Mbps.
•	Altijd online met 4G back-up,
standaard bij de 50 Mbps en 100
Mbps verbindingen.
•	Het Vodafone serviceteam monitort
uw internetverbinding.
•	Inzicht in de status van uw
internetverbinding met de ‘Service
Navigator’ webportal.
•	Mogelijkheid tot uitbreiding met
Managed Firewall, Managed IP VPN,
pinnen en telefonie.

Mogelijkheid tot uitbreidingen
U kunt Managed Internet uitbreiden met
bijvoorbeeld een beveiligde internetverbinding
met Managed Firewall of uw vestigingen aan
elkaar koppelen met Managed IP VPN. Vraag uw
Accountmanager naar de verschillende
mogelijkheden.

Nieuwsgierig?
Onze Accountmanagers bekijken graag samen met u wat de beste opties zijn.
Kijk op vodafone.nl/zakelijk/accountmanager om direct een afspraak te maken
of kom even bij ons langs in de winkel.

