Benieuwd naar
wat wij voor uw
organisatie kunnen
betekenen?

Smart Society
biedt oplossingen

Eurofiber
Glasvezel als basis
voor een Smart Society

ENTER
THE SMART
SOCIETY

Smart Economy
Snel internet, e-commerce en intelligente systemen
voor bijvoorbeeld beveiliging, verwarming, water en licht
maken de economie slimmer, sterker en duurzamer.

Smart People

Eurofiber België is een snel groeiende leverancier
van hoogwaardige digitale infrastructuur. Met
ons eigen glasvezelnetwerk bieden we bedrijven,

Nieuwe technologieën verbeteren en democratiseren

overheden en non-profitorganisaties een

het onderwijs. Daarnaast trekt een snelle infrastructuur

toekomstbestendige en open infrastructuur.

in een stad hoogwaardige onderwijsinstellingen en dus

Ze hebben de vrijheid om zelf de diensten,

goed opgeleide mensen aan.

toepassingen en aanbieders te kiezen die ze

Smart Mobility

nodig hebben. Onze infrastructuur legt de basis
voor een slimmere en efficiëntere inzet van

Een slimme afstemming van verkeerslichten en het op

middelen, door een permanente uitwisseling en

afstand bedienen van bruggen en sluizen verbeteren de

ongelimiteerde beschikbaarheid van data. Zo

verkeersdoorstroming en daarmee de mobiliteit.

maken we de weg vrij naar een Smart Society.

Smart Living

Sinds onze oprichting in 2000, breiden we onze

De automatisering van woningen zorgt voor een

infrastructuur continu uit. Ons glasvezelnetwerk

efficiënter energiegebruik en stijgt het wooncomfort.

biedt landelijke dekking in België en Nederland

Smart Environment

en strekt zich uit tot in Duitsland en Luxemburg.

Met slimme glasvezelverbindingen tussen hun

Eurofiber België is onderdeel van de Eurofiber

energiestations kunnen energiemaatschappijen vraag en

Group en werd opgericht in 2000. Inmiddels zijn

aanbod beter op elkaar afstemmen.

we een organisatie met ruim 200 medewerkers

Smart Governance

en vestigingen in Maarssen, Heerlen en Brussel
en een bekende speler in de markt voor glasvezel

ICT en online platformen stellen de overheid in staat

verbindingen. In juni 2015 heeft onze nieuwe aan

om burgers intensiever te laten participeren en

deelhouder Antin Infrastructure Fund alle aan

besluitvormingsprocessen te versnellen. Ze kunnen beter

delen overgenomen van investeringsmaatschappij

sturen en efficiënter werken.

Doughty Hanson en investeerder Reggeborgh.
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Enter the Smart Society

Eurofiber België is een gespecialiseerde
leverancier van hoogwaardige
digitale infrastructuur. Met ons
glasvezelnetwerk bieden we bedrijven,
overheden en non-profitorganisaties
een toekomstbestendige en open
infrastructuur. Daarmee leggen we
de basis voor een Smart Society.

om middelen slimmer en efficiënter in te zetten.
Dit leidt tot duurzame economische ontwikkeling,
innovatie, meer welzijn en verstandig gebruik en
beheer van natuurlijke bronnen. Kortom: een
Smart Society.

Slimmer en beter leven
Een Smart Society kan alleen bestaan bij de
gratie van een slimme, digitale infrastructuur
die netwerken, mensen, organisaties en objecten
op een betrouwbare manier verbindt. Ons
glasvezelnetwerk legt de basis voor innovatieve

Glasvezelnetwerk
Benelux

Bij Eurofiber geloven we in de samenwerking

systemen en toepassingen waarmee we onze

tussen burgers, overheden en bedrijven om

leefomgeving verbeteren. Denk aan domeinen

maatschappelijke en economische uitdagingen aan

als de overheid, nutsvoorzieningen, e-commerce,

te gaan. Technologie maakt het daarbij mogelijk

mobiliteit, veiligheid, onderwijs, milieu en zorg.

wat extra bescherming biedt tegen verstoringen
en graafschade. Alle kritische componenten zijn
dubbel uitgevoerd en voor actieve apparatuur
gebruiken we datacenters met het hoogste
beschikbaarheidsniveau.

Fysiek gescheiden verbindingen

Met ons netwerk
zijn organisaties
klaar voor de
toekomst

Ons netwerk is redundant uitgevoerd:
Ons glasvezelnetwerk biedt landelijke dekking in

glasvezelroutes lopen langs verschillende, fysiek

Openheid Organisaties kiezen zelf welke

België en Nederland en heeft vertakkingen tot in

gescheiden tracés. Een digitale registratie van

diensten en dienstenleveranciers ze inzetten.

Duitsland en Luxemburg. Het voorziet duizenden

het netwerk maakt exact inzichtelijk hoe onze

locaties en honderden bedrijventerreinen van

verbindingen lopen. Zo verzekeren we échte

Continuïteit Organisaties baseren hun

hoogwaardige glasvezel, en wordt voortdurend

redundantie. We werken ook nooit tegelijk aan

processen op snelle, veilige en betrouwbare

uitgebreid. Organisaties in diverse sectoren maken

gescheiden verbindingen.

verbindingen.

bedrijven, overheidsinstanties, telecomoperatoren,

Keuze uit verschillende diensten

Samenwerking Organisaties laten hun

nutsbedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen.

We bieden de keuze uit verschillende soorten

medewerkers optimaal samenwerken, waar

hun smartphones en tablets steeds sterker de

verbindingen. Ons dienstenaanbod omvat:

ze ook zijn.

ICT-agenda. Ons netwerk biedt de flexibiliteit om

•	Dark fiber-verbindingen die klanten zelf belichten.

gebruik van ons netwerk, van kmo’s tot grote

Diensten en leveranciers
zelf kiezen

in te spelen op alle ontwikkelingen – nu en in de

Ze zijn ideaal voor veeleisende toepassingen en

Flexibiliteit Organisaties zijn wendbaar en

Belangrijk kenmerk van ons glasvezelnetwerk is de

toekomst. Vanuit vrijwel alle datacenters in België

groeien eenvoudig mee met de behoefte aan

spelen snel in op marktontwikkelingen.

openheid: onze klanten en partners zijn volledig

hebt u toegang tot ons glasvezelnetwerk, met

vrij in de keuze van de diensten, toepassingen en

verschillende vormen van connectiviteit.

leveranciers die ze inzetten op de verbindingen.
Daarmee zijn we uniek in onze marktbenadering.

Flexibiliteit nu en straks

Hoge veiligheid en
beschikbaarheid
De technologie en architectuur van ons netwerk

bandbreedte.
•	Virtuele verbindingen in diverse bandbreedtes

Procesoptimalisatie Organisaties

en varianten. Ze verbinden vestigingen en

verbeteren hun dienstverlening of

datacenters veilig en flexibel via een privénetwerk

maatschappelijke en infrastructurele

op maat.

voorzieningen.

•	Verbindingen met zeer hoge bandbreedtes

ICT verandert de wereld in snel tempo. Mensen

garanderen een maximale veiligheid en beschik

en een lage latency. Ze bieden hoogwaardige

Veiligheid Organisaties transporteren

werken steeds meer in de cloud, wonen in steden

baarheid. Onze glasvezelkabels liggen voor het

connectiviteit voor grote kantooromgevingen,

privacygevoelige gegevens op een

met steeds slimmere technologie en bepalen met

overgrote deel in mantelbuizen onder de grond,

datacenters en internet of cloud exchanges.

verantwoorde manier.

