Een hoogwaardig IT-netwerk zonder
zorgen, met financiële transparantie
Een flexibel en veilig netwerk zonder zorgen is waar de organisatie
om vraagt. Er is alleen vaak geen inzicht in de kosten
die het met zich meebrengt. Daarnaast bent je mogelijk bang
dat het extra onderhoud- en beheerkosten zal opleveren.
AnyLinQ biedt je daarom tegen een vast maandelijks tarief
een hoogwaardig netwerk waarbij er geen zorgen over
het beheer en onderhoud gemaakt hoeft te worden. Netwerkas-a-Service noemen wij dit. Je kunt je hierdoor blijven focussen
op je primaire bedrijfsprocessen.

FINANCIËLE TRANSPARANTIE
EN DUIDELIJKHEID
De organisatie vraagt om een hoogwaardig
netwerk waarmee zij hun taken goed en
eenvoudig kunnen uitvoeren. Aanschaf
en onderhouds- en beheerkosten zijn echter
vaak een grote kostenpost en je weet niet
of dit past binnen budget. Met Netwerk-asa-Service bieden wij de mogelijkheid om een
netwerk wat voldoet aan de laatste eisen aan
te schaffen, zonder hoge kosten.

Het netwerk wordt door ons geïmplementeerd
en blijft in eigendom van AnyLinQ. Je maakt
gebruik van de hardware en daar betaal je een
vast maandelijks tarief voor.
Dit betekent:
•
•
•

Geen grote eenmalige
investering (CAPEX);
Financiële duidelijkheid met
een maandelijks vast tarief (OPEX);
Een hypermodern netwerk.

De voordelen nog even kort op een rij:
•	Financiële transparantie door
een vast maandelijks vast tarief;
•	Kostenbesparing door geen grote
investeringen in hardware (CAPEX);
• Snelle implementatie;
•	Geen zorgen over beheer
en onderhoud;
• Schaalbaarheid en flexibiliteit
• Tevreden medewerkers;
•	Een nieuw hoogwaardig
en veilig netwerk dat voldoet
aan de laatste standaarden.

GEEN ZORGEN VOOR
ONDERHOUD EN BEHEER
Naast dat wij de implementatie doen van
de hardware en het volledige LAN en Wi-Fi
netwerk, nemen wij ook de zorgen uit handen
voor onderhoud en beheer. Onze specialisten
hebben alle kwaliteit en kennis in huis en volledig
aandacht voor uw netwerk. Wij dragen zorg voor
een netwerk dat operationeel is. De connectiviteit
wordt door ons geborgd en voldoet aan de eisen
die worden gesteld aan Enterprise netwerken.

Geen zorgen met NaaS van AnyLinQ
Welke mogelijkheden zijn er?
NETWERK-AS-A-SERVICE (NAAS)

CLOUD-GEBASEERDE NETWERKEN
CLOUD-GEBASEERDE
NETWERKEN

CLOUD-ENABLED NETWORKING

Een beheerde
networking dienst geleverd
als een service.

Dit is een gevirtualiseerd netwerk.
Infrastructuur en diensten vinden plaats
in de Cloud waaronder het beheer
van het netwerk.

Met dit type van netwerken is het beheer
van het netwerk en het beleid gedaan
in de Cloud, maar gegevens worden niet
opgeslagen in de Cloud. Alle acties worden
uitgevoerd via een applicatie of cliënt.

Ben je geïnteresseerd in Netwerk-as-a-Service en wil je weten welke mogelijkheid het beste bij jouw organisatie past? Stuur dan e-mail naar
solutions@AnyLinQ.com of neem contact op via 035 543 58 57 en we werken graag samen de opties met je uit.
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