BETROUWBARE
INTERNET BANDBREEDTE

UITSTEKENDE KWALITEIT,
PRIMA PRIJS

Heeft u als bedrijf of ZZP-er behoefte aan meer bandbreedte of stabiele internet verbinding? Verwacht u
binnenkort aanzienlijk meer internet capaciteit nodig te hebben door de groeiende bandbreedte behoefte van
bijvoorbeeld Cloud dienstverleningen, VoIP/Telefonie-toepassingen of de toename van internet media streaming?
Gaat u misschien meer richting een personal cloud omgeving met uitwijk naar public cloud, waarbij u de beschikking
wilt hebben over voldoende upstream internet capaciteit? Of wilt u graag uw bedrijf op afstand kunnen bewaken via
hoog resolutie camera’s?
Dan biedt FTB Nederland (FTB) u een aantrekkelijk product dat klaar is voor de toekomst. FTB maakt ten behoeve
van uw internet dienstverlening gebruik van een hoogwaardig glasvezel netwerk dat speciaal voor u wordt
aangelegd, tot aan uw bedrijf.

SUPERSNEL

SNELHEID 1:1

FLEXIBEL EN SCHAALBAAR

FTB bouwt het nieuwe netwerk
op basis van 1 Gbit/s access
technologie. Ook al neemt u
een lagere snelheid af, dan nog
heeft u de voordelen van de
lage delay en jitter van een
1 Gbit/s access lijn. Daarnaast
heeft u het voordeel dat u
zonder tussenkomst van een
monteur of vervanging van uw
apparatuur kunt opschalen naar
hogere bandbreedtes.

U deelt uw glasvezelverbinding
niet met andere bedrijven.
De afgesproken snelheid
ontvangt u ook daadwerkelijk,
zonder beperkingen in het
aantal GB. De snelheid is
onafhankelijk van hoeveel data
uw buurman gebruikt. Zowel
voor uw up- als downloads.

FTB maakt gebruik van een
1 Gbit/s access infrastructuur,
maar biedt al een instap snelheid van 100 Mbit/s up- en
download. Daarnaast wordt er
een Draytek router meegeleverd
incl. een vast IPv4 adres. Doordat
er een router wordt meegeleverd
is FTB in staat om stabiliteit en
een optimale performance te
kunnen garanderen. U kunt
upgraden naar 200 Mbit/s,
500 Mbit/s en zelfs 1 Gbit/s.

HOGE BESCHIKBAARHEID

BESCHIKBAARHEIDSGARANTIE

LAGE INSTAPKOSTEN

Doordat FTB beheerder is van
het gehele netwerk (inclusief
apparatuur), zijn we in het
geval van problemen in staat
om deze snel op te lossen.

Standaard wordt er een SLA
brons aangeboden met een
beschikbaarheidsgarantie van
99,8%. Indien er een hogere
beschikbaarheid benodigd is,
dan kan FTB daar ook in voorzien.

FTB biedt een product met
lage instapkosten en hoge
internet snelheden. De maandelijkse tarieven liggen fors
lager dan partijen als KPN,
Ziggo en Vodafone terwijl FTB
vergelijkbare en zelfs betere
kwaliteit biedt.

FTB Nederland is een onafhankelijke glasvezel
serviceprovider uit Delft. We zijn géén onderdeel van
welbekende providers zoals KPN, UPC en Vodafone.
Wij kunnen volkomen onafhankelijk en flexibel inspelen
op uw wensen en eisen.

Verder is van belang dat u te allen tijde glasvezel heeft
tot in het pand. U hoeft een lijn niet te delen met
andere gebruikers. Dat betekent dat wij de afgesproken
internetsnelheid ook altijd kunnen garanderen.
Met andere woorden; 1:1.

FTB Nederland ontzorgt: wij zorgen voor vraagbundeling,
aanleg, onderhoud en beheer van het glasvezelnetwerk
alsmede een stabiele internetverbinding. Dat betekent,
praktisch gezien, onder meer een passend advies,
de juiste vergunningen, tekeningen, berekeningen,
graafwerk en oplevering van een compleet werkende
infrastructuur.

U krijgt toegang tot het meest geavanceerde glasvezelnetwerk, middels hoogwaardig apparatuur en de hoogste bandbreedte in combinatie met stevige garanties.

Onze netwerken worden aangelegd met de hoogst
mogelijke kwaliteit en met behulp van sub-ducts
(sub-buizen). Dat betekent dat er naderhand tegen
lage kosten op eenvoudige wijze andere bedrijven,
meerdere aansluitingen of camera systemen kunnen
worden aangesloten. Tevens betekent dit dat er bij
mogelijke storingen of vezelbreuken een en ander
snel gerepareerd kan worden. Dit maakt het glasvezel
netwerk toekomst vast voor het bedrijventerrein.

•
•

FTB levert u internetoplossingen die passen bij de grootte
en behoeften van uw bedrijf. De voordelen van FTB voor
u op een rij:

•
•
•

GLASVEZEL IS BINNEN
HANDBEREIK
FTB Nederland biedt uw bedrijf een passend alternatief
voor uw huidige internetverbinding. Met onze standaard
oplossing krijgt u de beschikking over een Draytek router
voorzien van 1 vast IPv4-adres en een beschikbaarheid
van 99,8%. Eventueel kunt u een switch achter deze router
plaatsen ter uitbreiding van het aantal ethernetpoorten.
U of uw IT partner kan deze router zelf beheren en zelfs in
bridgemode zetten.
Hierdoor krijgt u of uw IT partner de vrijheid om eigen
router apparatuur te plaatsen. Verder bieden wij u
bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor extra
IPv4-adressen en het verhogen van de beschikbaarheidsgarantie.

Een passende oplossing voor uw bedrijf;
Snelle symmetrische glasvezelverbinding 			
tegen de best mogelijke prijs;
Hoogwaardige apparatuur;
Gegarandeerde bandbreedte;
Beschikbaarheid gegarandeerd t/m 99,9%.

UW (BASIS) ABONNEMENT
HEEFT DE VOLGENDE KENMERKEN:
Kenmerken
Standaard 100/100 Mbit/s

√

Optioneel upgrade naar max. 1/1 Gbit/s

√

Symmetrische verbinding

√

Non-blocked zonder datalimiet

√

Router

Standaard router (nat)

1 vast IPv4-adres

DHCP - Optioneel vast IPv4 subnet (static)

Standaard SLA-garantie 99,8%

SLA Brons

Basisinstallatie en –configuratie

√

Minimale abonnementsduur

3 jaar

KIES UW SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
Afhankelijk van hoe zeker u wilt zijn over de beschikbaarheid van uw verbinding, kiest u voor een van onderstaande
alternatieven (standaard beschikt u over een SLA Brons).
Indien er onverhoopt geen verbinding is, garanderen wij

dat binnen de gestelde termijn de beschikbaarheid
uiterlijk is hersteld. Indien dat niet is gebeurd, heeft u recht
op restitutie van het abonnementsgeld van die maand.

SLA Brons

SLA Zilver

SLA Goud

Beschikbaarheid

99,8%

99,9%

99,9%

Supporttijden

Standaard kantooruren
maandag – vrijdag:
09.00 – 17.00 uur

Uitgebreide kantooruren
maandag-vrijdag:
09.00 – 21.00 uur
en zaterdag:
09.00 – 17.00 uur

24/7

Hersteltijden

Binnen 16 kantooruren

Binnen 12 uitgebreide
kantooruren

Binnen 8 uur

Creditering

Nee

Ja

Ja

CONTACTGEGEVENS:
FTB Nederland B.V.
Oostsingel 59
2612 HD Delft

KvK 56714963
www.ftb-nederland.nl

CONTACTPERSOON:
Ir. M.W.S. (Maarten) Dirks
T +31 (0)15 262 46 21
E m.dirks@ftb-nederland.nl

