
LAN-WLAN Management
Dankzij de dienst LAN-WLAN Management van IRISnet beschikt u over een kabelnetwerk  
of een draadloos netwerk dat continu operationeel en up-to-date is dankzij end-to-end 

ondersteuning door ons team van experten.

WAAROM KIEZEN VOOR LAN-WLAN MANAGEMENT VAN IRISNET

ZORG VOOR DE DIGITALISERING VAN UW ACTIVITEITEN OP UW LOCATIE

Verzeker de continuïteit van uw activiteiten 
dankzij constante netwerkprestaties en optimale 
beschikbaarheid

 Werk efficiënter dankzij een vlotte toegang tot al 
uw applicaties en informaticamiddelen

 Rationaliseer uw kosten dankzij het 
gecentraliseerd beheer van uw verschillende 
lokale netwerken

Al meer dan 1.000 netwerkuitrustingen door 
ons beheerd

Interne teams van netwerkspecialisten met 
CCNA-certificaat

Partnerschappen met netwerkspecialisten, 
meer bepaald Cisco experten

Een visuele netwerkcartografie via uw 
klantomgeving

Real-time status van uw netwerkcomponenten

Centralisatie van de creatie en follow-up van 
incidenten

Een end-to-end beheerde serviceModulaire en evolutieve 
dienstverlening

Regionale expertise Een monitoring tool: MyIRISnet

Installatie op een bestaand lokaal netwerk of 
ontplooiing van een nieuw netwerk

Een complementair aanbod voor netwerk 
consultancy en WLAN-beheer

Onderhoud op verschillende serviceniveaus

Een optimale dienstverlening dankzij een globaal 
zicht op uw diensten zoals connectiviteit, WAN 
en telefonie

SLA Next Business Day of 24/7



Wij bedienen uw LAN en verzekeren het dagelijks beheer

Alle componenten van het Standaard Aanbod

Standaard wijzigingen die verbonden zijn aan de dagelijkse werking
Aanpassingen, activatie, verwijdering en verplaatsing (MACD)

Standaard werkingsrapporten

Wij adviseren u bij de evolutiestrategie van uw LAN

Alle componenten van het Advanced Aanbod

Netwerk consultancy
Advies omtrent onderdelen van de planning en de IT-strategie, 
alsook de optimalisatie van het ontwerp
Capacity management analyse van de toepassingen en van het 
gebruik van uw lokaal netwerk

Wij zorgen ervoor dat uw LAN continu beschikbaar is
Ondersteuning tijdens werkuren of 24/7 via call center en online 
portaal

Automatische monitoring

Service/SLA-management: tracking en beheer van de serviceprestaties

Opvolging van de evolutie van de software en van de geïnstalleerde 
hardware

Creatie, onderhoud en back-up van de documentatie van het lokale 
netwerk

Vaste maandelijkse facturatie voor het globale beheer van uw lokaal netwerk

Een dienst die bestaat
in drie formules op maat

ZIJ VERTROUWEN OP ONS

“We besteden ons netwerk uit aan de deskundige teams van IRISnet om ons te 
kunnen focussen op onze kerntaken”

Nicolas Dupuis
IT Manager

Standaard Aanbod

Advanced Aanbod

Advanced + Aanbod

irisnet.brussels/nl/diensten

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contacteer uw Account Manager

LAN-WLAN Management is een IRISnet-oplossing gecommercialiseerd in 2021 (v1). Voor meer info, raadpleeg onze Algemene Voorwaarden

Geïnteresseerd?


