KOA via MarktPlaatsNetwerk

Wilt u met Kopen Op Afstand (KOA) ongestoord kunnen werken vanuit een locatie binnen FloraHolland met een snelle,
stabiele en betrouwbare netwerkverbinding? Dan is KOA via het MarktPlaatsNetwerk (MPN-KOA) de beste oplossing.
MPN-KOA maakt een directe verbinding met de klokken
MPN-KOA is speciaal ontwikkeld om met een KOA-PC direct
verbinding te maken met alle klokken van Royal FloraHolland.
Rechtstreeks “binnendoor” via een glasvezelverbinding.
Hierdoor is het sneller, maar vooral stabieler en betrouwbaarder
dan het openbaar internet. Het MPN-KOA wordt alleen voor KOA
gebruikt, waardoor u geen last heeft van externe invloeden.
Hoe werkt het?
Het MarktPlaatsNetwerk is een dubbel uitgevoerd glasvezelnetwerk
Mocht er een verstoring plaatsvinden, hoewel deze kans gering is,
dan worden alle dataverbindingen zonder onderbreking
automatisch omgeleid.
Voor het inkoop- en veilproces van Royal FloraHolland is het MarktPlaatsNetwerk cruciaal. Als er ondanks alle maatregelen
toch een storing ontstaat dan zal, indien nodig, het veilen worden onderbroken om het probleem te verhelpen. Deze
zekerheid hebben KOA kopers nooit bij reguliere internetproviders.
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 KOA via MPN? Neem dan contact op
met de KOA Servicedesk 088-789 89 89 optie 2 of e-mail: koaservicedesk@royalfloraholland.com
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