MarktPlaatsNetwerk - VLan netwerkkoppeling
Royal FloraHolland

Werkt u met meerdere box-ruimtes en tribunezetels en u heeft behoefte aan onderlinge netwerkkoppelingen?
Kies dan een MPN-VLan via het MarktPlaatsNetwerk.

MPN-VLan, netwerkkoppeling
Met MPN-VLan kunnen meerdere box-ruimtes, tribunezetels en kantoorruimtes, verspreid over de verschillende vestigingen
als een eigen gesloten netwerk met elkaar verbonden worden.
Het grote voordeel is dat u hiermee een oplossing
krijgt die bestaat uit directe verbindingen (geen last
van externe invloeden). U een dienst afneemt bij
één leverancier, Royal FloraHolland, die u begrijpt
en die tijdens operationele uren directe
ondersteuning op de locaties van Royal
FloraHolland aanwezig heeft.

Een gesloten eigen netwerk via het
MarktPlaatsNetwerk heeft meer voordelen. U kunt
volstaan met één internetverbinding op één van de
locaties. Alleen daar heeft u internetbeveiliging
nodig.

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.
Uit faseren verouderde infrastructuur.
Omdat glasvezel de standaard is geworden worden er geen nieuwe 2 draads verbindingen van koperdraad (Standaard
KPN verbindingen) meer aangelegd op de veilingterreinen. Bestaande DSL verbinding zullen op termijn vervangen worden
door glasvezelverbindingen. Op Naaldwijk wordt nog gebruik gemaakt van een verouderd COAX netwerk. Ook dat netwerk
zal op korte termijn (2020) uit gefaseerd worden. Klanten die gebruik maken van verouderde netwerk technieken zullen
door Royal FloraHolland benaderd gaan worden.
Interesse?
Heeft u interesse in MPN, een van de MPN-diensten of wilt u meer informatie over internet via
MPN? Neem dan contact op met Klantenservice 088-789 89 89 of klantenservice@royalfloraholland.com
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