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Brochure
Bedrijfsnetwerk
Als organisatie met meerdere vestigingen ben je gebaat bij een stabiel en 

veilig bedrijfsnetwerk. Met een bedrijfsnetwerk van Pocos worden meer-

dere vestigingen zorgeloos met elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaat één 

betrouwbaar, kostenefficiënt communicatienetwerk voor data en spraak 

(VoIP).

Een IP-VPN is een Virtueel Privé Netwerk op 
basis van IP (internetprotocol). Via het Pocos 
netwerk worden alle vestigingen indirect 
met elkaar verbonden. Zo ontstaat er één 
centraal bedrijfsnetwerk voor je organisatie. 

Al je telefonie- en datafunctionaliteiten zijn 
binnen het netwerk transparant beschikbaar 
op iedere locatie. Je verhoogt hierdoor zowel 
bereikbaarheid als veiligheid én beschikt over 
een snel, efficiënt en gemakkelijk te onder-
houden netwerk.

Hoe werkt een IP-VPN?

Bij een bedrijfsnetwerk via een IP-VPN vindt 
datatransport niet plaats over het openbare 
internet, maar over een besloten IP netwerk 
dat wordt beheerd door Pocos. Hierdoor 
hebben buitenstaanders geen inzicht in deze 
informatie en wordt de integriteit van de 
informatie gewaarborgd. Onze professionals 
brengen alle wensen in kaart en inventariseren 
de verschillende verkeersstromen. 
Als laatste stap geven we deskundig advies 
over de inrichting van het bedrijfsnetwerk. De 
bandbreedte en Quality of Service (QoS) van 
het IP-VPN worden daarbij afgestemd op de 
organisatie.

Waarom een IP-VPN? 
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Een Pocos IP-VPN kan worden gerealiseerd 
met verschillende typen verbindingen. Pocos 
levert zakelijke verbindingen via glasvezel, 
radio en koper.
De bandbreedte van de verbinding bepaalt 
de hoeveelheid data die kan worden ver-
stuurd. Daarbij stemmen we de bandbreedte 
af op de totale hoeveelheid data die tegelij-
kertijd verstuurd moet worden en de 
gewenste snelheid van applicaties in het 
netwerk.

In een IP-VPN kan eveneens rekening gehou-
den worden met Quality of Service. Hierdoor 
kan het bedrijfsnetwerk nog beter op jouw 
organisatie worden afgestemd. Hiermee 
geef je prioriteit aan verkeersstromen op de 
verbindingen. Hierdoor kun je bepalen welk 
verkeer (data of spraak), op piekmomenten 
voorrang krijgt. Op deze manier kan Pocos 
kwaliteit van al het spraak- en dataverkeer 
waarborgen waarmee bedrijfsprocessen 
optimaal worden ondersteund.

Kijk op pocos.nl/diensten 
voor een uitgebreid overzicht
van onze oplossingen per dienst

Type verbinding Quality of Service



• Netwerk onafhankelijk aanbod van breedbanddiensten.

• Veilige en toekomst vaste oplossing.

• Eenvoudig netwerkbeheer.

• Flexibel uit te breiden met nieuwe vestigingen.

• Kwaliteit van spraak- en dataverkeer wordt gewaarborgd.

• Efficiënte samenwerking tussen vestigingen; telefonie- en data-applicaties 

  beschikbaar op iedere locatie binnen je netwerk.

• Internet is vanuit alle vestigingen toegankelijk door de Cloud Firewall dienst.  

  Hierbij heb je de mogelijkheid om extra diensten in te zetten.

• Pocos heeft meer dan 20 jaar ervaring in het inrichten van netwerken, ook in   

  combinatie met migratietrajecten van communicatiediensten.

Waarom een bedrijfsnetwerk van Pocos?

Cloud 
Firewall
Wil je je bedrijfsnetwerk 
voorzien van internet? Maak 
dan gebruik van de Cloud 
Firewall. Via deze dienst 
beveilig je het bedrijfsnetwerk 
tegen bedreigingen en 
risico’s van het internet. Daar-
naast is jouw bedrijfsnetwerk 
altijd optimaal beschermd 
tegen de nieuwste virussen, 
malware en spam. De Cloud 
Firewall dienst wordt volledig 
door Pocos beheerd en 
geheel naar wens ingericht.
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