
Ontplooiing van niet-gedeelde en fysiek gescheiden 
glasvezelverbindingen tussen uw sites

24/7 ondersteuning door experts

Verschillende Brusselse ziekenhuizen zijn reeds 
onderling verbonden

Een netwerk van gespecialiseerde partners

Redundantie van glasvezel en materiaal met een 
beschikbaarheid van minstens 99,9%

Toegewijde en autonome uitrustingen op niet-
gedeelde, specifieke vezelpaden

Ontplooiing van de WDM-technologie

Inter-Site
Het Inter-Site aanbod van IRISnet biedt een verbinding tussen twee sites die de real-time replicatie 

mogelijk maakt van servers en gegevens

WAAROM KIEZEN VOOR INTER-SITE VAN IRISNET

VERBIND UW SITES MET EEN POINT-TO-POINT VERBINDING

Krijg onmiddellijk toegang tot grote volumes van 
gesynchroniseerde kritische gegevens tussen 
afgelegen of strategische sites

Verzeker de continuïteit van uw activiteiten 
dankzij een snel herstel na een netwerkincident

Vereenvoudig het IT-beheer van uw infrastructuur 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van hetzelfde 
IP-adres op de geconnecteerde sites

Kies de financiering die het best bij u past  (CAPEX 
of OPEX)

Het beheer van uw end-to-end 
connectiviteit

Optimale snelheid voor de 
synchronisatie van gegevens

Uw regionale expert

Heel hoge bandbreedtes, tot 100 Gbps

Lage latentie: < 1 msec. per 100 km

Synchronisatie van gegevens tussen datacenters 
(Storage Area Network) en replicatie van servers

Hoge beschikbaarheid van de service



Gepersonaliseerde installatie en configuratie  
van ADVA-apparatuur

Support aangepast aan de kriticiteit van de service

Implementatie van een WDM-glasvezelnetwerk
Configuratie van punt-tot-punt glasvezelverbinding tussen de 
geconnecteerde sites

Testing op twee niveaus (glasvezel en dienst)

Invoering van glasvezel in de te verbinden gebouwen

Verbinding van de interne glasvezel in het rack

Optie voor volledige redundantie: 2 verschillende, fysiek gescheiden 
glasvezelverbindingen op 2 gescheiden actieve uitrustingen

Vaste maandelijkse facturatie inclusief het end-to-end beheer en gebruik 
van optimale technologie

Een service die kritische sites  
onmiddellijk synchroniseert

irisnet.brussels/nl/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

ZIJ VERTROUWEN OP ONS

Het aanbod Inter site van IRISnet is een IRISnet-oplossing gecommercialiseerd in 2022 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

Geïnteresseerd?

Bestelling van het materiaal

Staging van de apparatuur bij IRISnet

Installatie van de behuizingen in de door de klant geleverde en 
toegewezen racks

Installatie, configuratie en activatie van de Fiber Channel of 
andere diensten (tot 8 kaarten/diensten per behuizing) en van de 
ethernetverbinding

Doorgeven van informatie omtrent het materiaal en de configuratie aan 
de NOC

SLA “Gold”, het hoogste serviceniveau

Helpdesk en toegang tot TAC ADVA, 24/7

Frédéric Gérard, 
Verantwoordelijke infrastructuur UMC Sint-Pieter

Context: voorbereiding van het ziekenhuisnoodplan (ZNP) voor de IT-infrastructuur

« De oplossing van IRISnet stelde ons niet enkel in staat om de bedrijfscontinuïteit 
te  garanderen bij een ramp, maar ook om verder te gaan en over een active/active 
modus te beschikken »


