EKT via MarktPlaatsNetwerk (MPN)
Cruciaal voor het inkoop- en het veilproces
MPN-EKT de dienst om EKT via het MarktPlaatsNetwerk (MPN) te ontvangen
Speciaal voor EKT
De Elektronische Klok Transacties (EKT) snel, veilig en betrouwbaar te
ontvangen wordt steeds belangrijker. Royal FloraHolland biedt met het
MarktPlaatsNetwerk het antwoord.
Een rechtstreekse en “gesloten” verbinding om uw Elektronische
Kloktransacties op uw mailserver ontvangen. Zeg maar een privé
snelweg om die zo belangrijke Klok Transacties ongestoord en
supersnel te ontvangen.
Geen dreigingen, gesloten, zonder internet
Maakt u zich wel eens bezorgd over de elektronische dreigingen, zoals virussen, DDoS-aanvallen of mailterreur? Met
MPNEKT is dit niet mogelijk. Het is een “gesloten” verbinding zonder internet!
Maar het is ook meer, want al de interne MPN verbindingen zijn dubbel uitgevoerd. En gebeurt er toch wat, hoewel die kans
heel klein is, dan schakelen alle aangesloten klanten automatisch over naar een reserve verbinding.
De dienst MPN-EKT is zeer betrouwbaar, snel en zonder verstoringen.
En ook alle andere Royal FloraHolland mail via deze verbinding
Ook de andere elektronische mail verzending vanuit Royal FloraHolland, zoals de elektronische factuur en de elektronische
order afhandeling van Connect, verlopen via deze verbinding.
Voor wie?
Voor de kopers onder het dak van Royal FloraHolland die in hun eigen ruimte een mailserver hebben.
Wat heeft U nodig?
U heeft hiervoor een aparte glasvezel aansluiting op het MarktPlaatsNetwerk nodig. Gebruikt u MPN-KOA dan is deze
verbinding al aanwezig. Tevens heeft u een eigen mailserver nodig met vrije IP-adressen. Om uw mailserver met de Royal
FloraHolland mailserver te verbinden hebben we de volgende informatie nodig: IP-adres en subnet van uw mailserver, 2
vrije IP-adressen (1 voor de router en 1 voor de Royal FloraHolland mailserver). Geef ook een logisch mailadres op,
bijvoorbeeld EKT@[klantnaam].MPN.
Wat zijn de kosten?
U heeft per aansluiting een abonnement nodig. Een standaard MPN-VLan abonnement heeft een capaciteit van 5 Mb.
De bandbreedte is verder op te schalen per 1 Mb per maand. Daarnaast betaalt u eenmalige aansluitkosten.
Kijk voor de actuele tarieven op: https://www.royalfloraholland.com/media/11667187/klanten_tarieventelefonie_marktplaatsnetwerk_2019.pdf
Hoe lang duurt de aanleg?
Aanleggen van een glasvezelaansluiting duurt standaard maximaal 30 werkdagen. Is er bekabeling aanwezig, dan duurt
de aansluiting maximaal 10 werkdagen.
Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met klantenservice, 088-789 89 89 of klantenservice@royalfloraholland.com
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