GLASVEZEL COLLECTIEF PANNINGEN

NU MET EXTRA KORTING

UW EIGEN GLASVEZEL INTERNET AANSLUITING

TOEKOMST-ZEKER INTERNET VIA GLASVEZEL
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TOEKOMST-ZEKER INTERNET NU VOOR
IEDEREEN BEREIKBAAR
DE NOODZAAK VAN
GOED INTERNET
We zijn meer en meer afhankelijk van een
betrouwbare, stabiele en snelle internetverbinding.
Internet biedt steeds meer mogelijkheden en dit
zal in de toekomst alleen maar verder toenemen.
Hoogste tijd om uw netwerk toekomst-zeker te
verbinden met het supersnelle glasvezelnetwerk.

DE VOORDELEN VAN
GLASVEZEL INTERNET VOOR
ONDERNEMERS IN PANNINGEN
Het Glasvezel Collectief Panningen, een initiatief
van Work-Eazy en Delta Fiber Networks, biedt de
mogelijkheid om extra voordelig supersnel
glasvezel binnen uw bedrijfspand te brengen.
Met onze glasvezel aanbieding bent u in één
keer klaar voor de toekomst.

DE SNELHEID IS ONGELOOFLIJK
Glasvezel levert snelheden tot 1000Mb per seconde;
ruim 100x sneller dan xDSL.

Met Glasvezel ruim 100x sneller
uploaden dan met xDSL!
GCP Glasvezel

KPN Upgrade
xDSL

EIGEN GLASVEZEL CONNECTIE
VEEL BETER DAN UPGRADE OP
AFSTAND
KPN voert op dit moment verbeteringen door in
haar kopernetwerk. Dit betreft het leggen van
glasvezelverbindingen tussen distributiepunten.
Dit betekent echter niet dat u ook glasvezel heeft tot
in uw pand; het laatste deel is nog steeds ouderwets
en ondermaats. De KPN upgrade kun je vergelijken
met een sportauto op houten banden - het lijkt leuk
maar presteert niet en is verre van betrouwbaar.
Daarbij heeft KPN de reputatie u te lokken met
aantrekkelijke aanbiedingen en vervolgens in de
aansluitende looptijd uw abonnementsgelden flink
te verhogen. Dan is de sportauto ook nog eens een
onaantrekkelijke investering.

EXTRA MOGELIJKHEDEN
MET GLASVEZEL
• Veel goedkoper bellen via internet;
• veilig gebruik van bank en betalingssystemen;
• probleemloos gebruik van Cloud en SAAS 		
diensten, bijvoorbeeld uw boekhoudprogramma;
• eenvoudig een back-up realiseren op externe locatie;
• stabiel werkende online systemen: camerabewaking,
alarmsysteem, monitoring van koeling e.d.;
• eenvoudig koppelen met andere bedrijfslocaties.

GLASVEZEL COLLECTIEF PANNINGEN
DOOR EN VOOR
ONDERNEMERS

EEN AANBOD DAT
IEDEREEN PAST

Het Glasvezel Collectief Panningen (GCP) is een
initiatief van Work-Eazy en Delta Fiber Networks.
Het doel van de samenwerking is om bedrijven in
Panningen tegen zo gunstig mogelijke condities
van een eigen glasvezelaansluiting te voorzien.
Om direct maximaal te profiteren van uw nieuwe
aansluiting biedt het collectief een extra gunstige
aanbieding voor bellen via internet.
Daarmee heeft u direct profijt van uw nieuwe,
snelle internetverbinding én kunt u flink besparen
op uw telefoniekosten.

Het voordeel van snel internet via glasvezel is
niet alleen voorbehouden aan grootverbruikers in
data. Ook voor een kleinere onderneming is een
glasvezelaansluiting zondermeer aantrekkelijk.
Voor elk type gebruik hebben we een passend
pakket samengesteld, met of zonder internet
bellen. In samenspraak met u stellen we het juiste
pakket samen. Op elk gewenst moment kan uw
pakket aangepast worden naar gelang uw gebruik
zich ontwikkeld.
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BELANGRIJK:
OPEN NETWERK BETEKENT
KEUZEVRIJHEID
Als leverancier van supersnel internet heeft Work-Eazy gekozen voor
Delta Fiber Networks. wDeze expert is gespecialiseerd in het aanleggen van open
glasvezelnetwerken voor de zakelijke markt.
Een open netwerk biedt u keuzevrijheid: keuze in mogelijkheden, providers en
leveranciers. Naar de toekomst zeker belangrijk want wij verwachten de nodige
verschuivingen in het glasvezel aanbod.
Met het open netwerk van Work-Eazy heeft u uw handen vrij om maximaal te
profiteren van het beste aanbod.
SAMENWERKEN MET WORK-EAZY
Work-Eazy helpt uw bedrijf met het inrichten en
optimaliseren van uw Telecom en IT-omgeving.
Vanuit onze vestigingen in Panningen, Eindhoven
en Baarn werken wij voor klanten in heel
Nederland. U heeft 1 aanspreekpunt dus dat
scheelt discussie, frustratie en kosten. De kracht
van Work-Eazy is dat we gebruikers centraal stellen
in ontwerp, implementatie en support. ICT en
Telecom moeten uw medewerkers helpen bij hun
werk. Dat is voor de hand liggend, simpel en wat
ons betreft de enige juiste graadmeter voor succes.

MAXIMALE INSPANNING VOOR HET
GLASVEZEL COLLECTIEF PANNINGEN
De combinatie Work-Eazy en Delta Fiber Networks
garanderen u een maximale inzet om met het
glasvezelproject Panningen een succesvolle start
te realiseren. Aansluitend kunt u altijd terugvallen
op de ervaren support van Work-Eazy. U heeft de
zekerheid van toekomst-zeker internet met een
ervaren en professionele leverancier als basis.
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