
Connectivity Packs
De Connectivity Packs van IRISnet bieden u een performante en betrouwbare glasvezelverbinding 

om uw locaties onderling met elkaar, met datacenters en met de publieke Cloud te verbinden

WAAROM KIEZEN VOOR CONNECTIVITEIT VAN IRISNET

VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR UW ACTIVITEIT

Beveilig en versnel uw digitalisering dankzij een 
ruime en evolutieve connectiviteit

Verzeker de continuïteit van uw activiteit via 
gegarandeerde bandbreedtes met een hoge 
beschikbaarheid

Geniet van een regionaal glasvezelnetwerk dat door 
ons wordt onderhouden en continu wordt uitgebreid 
om nog meer van uw locaties te kunnen verbinden

Krijg toegang tot diensten met een hoge 
toegevoegde waarde dankzij Videobewaking, 
Videoconferentie en Guest Wifi

End-to-end service beheerd door onze teams

Onderhoud op afstand beheerd door het 
Network Operation Center van IRISnet

Eén enkel aanspreekpunt voor al uw vragen

 Een stabiele en beveiligde connectiviteit

Beschikbaarheidsgraad van het netwerk rond 
99,999%

Gescheiden gegevensstromen

SLA of 24/7 werkuren

Een exclusief netwerk

Een netwerk voorbehouden aan het gebruik 
door regionaleinstellingen

Nodige capaciteit gegarandeerd dankzij een 
netwerkbezetting rond 50%

Meer dan 450 locaties van Brusselse 
instellingen en 300 scholen geconnecteerd

Een netwerkkern die bestaat uit meer dan 270 
km glasvezelkabel en meerdere redundanties

Dekking over het hele Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest



Interface deze bandbreedtes met uw eigen diensten

Connecties die garant staan voor de kwaliteit van de diensten
• Een multiservice bandbreedte: Internet, VoIP, LAN-to-LAN, 

Guest, Cloud, enz.
• Verdeling van uw bandbreedte tussen uw verschillende diensten

Beveiligde connecties
• Een standaard gerationaliseerde en gecentraliseerde multi-site 

architectuur (Hub & Spoke)

Geniet van voordelen zonder bijkomende kost

Tot 3 gratis extra Voordelen naargelang de totale bandbreedte 
waarop u inschrijft (Videobewaking, Videoconferentie en Guest Wifi)
Voordeeltarieven
• Extra lijnen die het netwerkverkeer overnemen bij problemen 

(redundantie)
• 4G-routers om kleine locaties die niet geschikt zijn voor glasvezel 

te connecteren

Geniet van gegarandeerde symmetrische bandbreedtes 
via optische kabel

Hoogwaardige Cisco Routers 

Een breed aanbod van packs met “future-proof” debieten 
van het aanbod XS (60 Mbps) tot XXL (10 Gbps)

Vaste, maandelijkse facturatie inclusief apparatuur, beheer van het netwerk 
en tot 3 gratis extra Voordelen

Connectivity Packs waarmee u hoger 
kunt schakelen

irisnet.brussels/nl/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

ZIJ VERTROUWEN OP ONS
Context: renovatie van de gebouwen in de botanische tuin Jean Massart

“Massart bundelt zowat alle technologieën die IRISnet ontplooit: connectiviteit 
via glasvezelkabel, het Wi-Fi netwerk via antennes, de verbinding met het ManBru 
teletransmissienetwerk, het datanetwerk met de daaraan verbonden switches en firewalls 
alsook de migratie van oude naar nieuwe locaties.

Net zoals bij de andere projecten beschouwen wij IRISnet niet als een technologische 
dienstverlener in een klant/leverancier-relatie, maar als een échte partner.”Willy De Raedt

verantwoordelijke

Meer weten?

De Connectivity Packs zijn aanbiedingen van IRISnet gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

60 mbps

2 Gbps 6 Gbps 10 Gbps

100 mbps 600 mbps



irisnet.brussels/nl/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager
Geïnteresseerd?

De extra Voordelen van de Connectivity Packs zijn aanbiedingen van IRISnet gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

De 3 extra Voordelen van de Connectivity 
Activeer uw Voordelen nadat u hebt ingetekend op uw Connectivity Packs en geniet zonder extra kost van 

startaanbiedingen met end-to-end beheer, inclusief de nodige bandbreedte voor het gebruik van de service

Rust uw vergaderzalen uit met onze videoconferentieoplossing 
om samenwerking en interactie te bevorderen

Het Videoconferentie startaanbod omvat:

• De apparatuur voor een zaal (mini Webex room Kit of gelijke 
waarde)

• Een licentie om meetings te organiseren en toegang te krijgen tot 
de Webex-applicatie

• Toegang tot de “Control HUB” beheerinterface

Bewaak uw locaties en neem realtime videobeelden op

Het Videobewaking startaanbod omvat:

• 4 x 2MP dome camera’s van Bosch
• Een 27 inch Workstation scherm met Genetec-licentie
• 2 soorten toegang: 1 webklant en 1 smartphoneklant
• Archivering van de beelden in het regionale datacenter

Beheer en controleer de internettoegang van uw bezoekers 
met onze beveiligde en personaliseerbare oplossing
 
Het Guest Wifi startaanbod omvat:

• Een personaliseerbare inlogpagina met authentificatie per sms
• Conformiteit met de verplichtingen omtrent wettelijke 

gegevensinzameling
• 5 Cisco wifi toegangspunten en 1 Cisco switch

VOORDEEL 1
Videobewaking

VOORDEEL 2
Videoconferentie

VOORDEEL 3
Guest Wifi

Totale bandbreedte van uw Connectivity Packs (exclusief redundantie)

Minder dan 1 Gbps

1 startaanbod naar keuze 
als extra Voordeel

2 verschillende startaanbiedingen 
naar keuze als extra Voordeel

De 3 startaanbiedingen 
als extra Voordeel

Tussen 1 en 5 Gbps Hoger dan 5 Gbps


