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Glasvezel voor bedrijven

Brofiber is jouw partner voor een snelle
en betrouwbare glasvezel aansluiting
in regio de Kempen.
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Over ons
Brofiber is een bedrijf van Tommy en Dennis Huijbregts. Opgericht door twee ondernemende broers uit de
Kempen. Wij geloven dat glasvezel de toekomst is voor bedrijven. We zien veel kansen en groeimogelijkheden
voor de kempen.
Het huidige glasvezelaanbod is op veel plaatsen in Nederland nog beperkt. We maken echter steeds meer gebruik van
internet. Een snelle en betrouwbare verbinding is essentieel en daarom is glasvezel niet meer weg te denken in het
bedrijfsleven. Brofiber maakt het mogelijk dat bedrijven toegang krijgen tot een technisch betrouwbaar glasvezel netwerk.
Met behulp van glasvezel kun je moeiteloos grote hoeveelheden data versturen met de snelheid van het licht. Onze aanpak is
persoonlijk en service gericht, waarbij ons uitgangspunt is dat internet in dienst moet zijn van jouw bedrijf en niet andersom.

ONZE VI S I E
Onze visie is om een glasvezelverbinding voor
iedereen in de regio mogelijk te maken. We
bieden de kwaliteit en service van een groot
bedrijf, maar de flexibiliteit van een kleine
onderneming.

Snel internet,
voor iedereen toegankelijk
Tommy (links) en Dennis Huijbregts (rechts)

De Kempen is vertrouwd gebied en we zien vele mogelijkheden voor bedrijven. Brofiber is de aangewezen partner om de
kansen en mogelijkheden van glasvezel te benutten. Doordat Brofiber een lokaal bedrijf is, zijn we flexibel en hebben we
direct contact met onze klanten. We bieden bedrijven wel de deskundigheid en kwaliteit van een groot bedrijf. Graag gaan we
samen met jou de uitdaging aan om een betaalbaar glasvezel netwerk te realiseren in de Kempen.

Ons netwerk
Brofiber heeft een glasvezelnetwerk aangelegd van Reusel, via Eersel tot en met Veldhoven. Vanuit dit netwerk
kunnen wij lokale gebieden in de kempen voorzien van glasvezel. Wij kunnen voor alle bedrijven binnen de
kempen een betaalbaar en betrouwbaar glasvezelnetwerk leveren met een hoge up- en downloadsnelheid.
Glasvezel van Brofiber biedt vele mogelijkheden, nu en in de toekomst.

Legenda
Basis glasvezel
verbinding
Back-up glasvezel
verbinding
Aansluiting bron
PoP

Betrouwbaar
Wij leggen nieuwe glasvezelkabels aan die niet gevoelig
zijn voor storingen van buitenaf zoals blikseminslag.
Daarnaast heeft het glasvezelnetwerk van Brofiber
twee aparte voedingen. We werken hiervoor samen met
Kempenglas en bieden elkaar een tweede voeding
(redundantie).

Dat

betekent

dat

als

de

basis

glasvezelverbinding ergens wordt doorbroken, je niet
zonder een internetverbinding komt te zitten. Dit maakt
het netwerk extra betrouwbaar.
Met glasvezel is het mogelijk om grote hoeveelheden
data te downloaden en uploaden. De kwaliteit en
snelheid van het glasvezel is stabiel. Een toename van
het aantal gebruikers of toepassing op het netwerk, zal

Reguliere netwerk

Netwerk Broﬁber

de snelheid van het internet niet vertragen.

Veilig (VLAN)
Bedrijven en (zorg)instellingen kunnen bij Brofiber aankloppen voor een
exclusieve zakelijke aansluiting op het glasvezelnetwerk. Glasvezel biedt een
betrouwbare en symmetrische verbinding (dezelfde down- en upload snelheid)
met bijna onbeperkte snelheid mogelijkheden. Dit is nodig om de steeds grotere
datastroom binnen bedrijven te kunnen verwerken. Glasvezel is niet meer weg te
denken in het bedrijfsleven.
Het netwerk van Brofiber is voor meerdere doeleinden toepasbaar. Het is
bijvoorbeeld

bruikbaar

voor

beveiligingsdoeleinden

(parkmanagement),

telefooncentrale, online applicaties (zoals werken in de ‘cloud’), streaming, zware
rekentaken en bedrijven kunnen hiermee de ICT centraliseren. Daarnaast is binnen
het brofiber netwerk een veilige en snelle verbinding tussen verschillende locaties
mogelijk. Dit kan worden vormgegeven in een eigen Virtual LAN.

Aanbod
Belichte glasvezel
Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data te verzenden ‘met de snelheid van het licht’. Brofiber biedt
abonnementen met verschillende snelheden. Naast de reguliere zakelijke abonnementen, leveren we ook maatwerk
oplossingen. Welke verbinding voor jou geschikt is, hangt af van je wensen. Wij kunnen je adviseren in het best passende
abonnement en alle mogelijkheden die glasvezel kan bieden voor jouw bedrijf.

Snelheid opties

100 Mb/s
250 Mb/s
500 Mb/s

Overboeking 1:1
Overboeking geeft aan in hoeverre de capaciteit van
een internetverbinding gedeeld wordt met meerdere
gebruikers. Brofiber biedt een 100% capaciteit. De
beloofde snelheid is de daadwerkelijke snelheid: 100
Mb/sec is dus ook écht 100 Mb/sec.

1.000 Mb/s

Maatwerk
Naast de reguliere zakelijke snelheden, bieden wij ook maatwerk oplossingen, zoals darkfiber, en Wavelength Division
Multiplexing (CWDM of DWDM) verbingen. Hiermee kun je nog hogere brandbreedtes verkrijgen en de verbinding maximaal
beveiligen met de nieuwste encryptietechnologie. Dit is interessant voor grote bedrijven met meerdere locaties en je
maximale veiligheid van dataverkeer wil hebben, grote migraties wil doorvoeren, onbeperkte brandbreedtes en toch
beperkte beheerskosten wil hebben. Voor meer informatie over de maatwerkoplossingen kun je contact met ons opnemen.

Maatwerk: > 10.000 Mb/s, darkﬁber en wdm oplossingen

VLAN
Met behulp van een Virtual LAN (VLAN) is het mogelijk om een via eigen netwerk meerdere vestigingen met elkaar te
verbinden. Hierdoor kan onbeperkt dataverkeer plaatsvinden tussen verschillende locaties binnen je eigen netwerk, zonder
dat dit via een publiek netwerk verloopt. Bedrijsgevoelige informatie is veilig afgeschermd en op topsnelheid kan data en
informatie worden gedeeld tussen locaties. Dit geeft zekerheid dat de communicatie tussen hoofdkantoor en vestigingen of
locaties onderling veilig zijn en dit geeft maximale flexibiliteit voor eventuele eigen ICT-voorzieningen.

Service Level Agreement (SLA)
Wij bieden redundante aansluitingen, waardoor je bent verzekerd van een betrouwbare en snelle verbinding. Naast de
exclusieve aansluiting is het serviceniveau in geval van een storing erg belangrijk. Hieronder geven we aan binnen welk
tijdsbestek een verstoring wordt opgelost en wat de responstijd van Brofiber is. Wij kunnen deze uitgebreide SLA garanderen
door onze samenwerking met Spitters en aQuestora.

Herstel binnen 1 werkdag:

85%

Herstel binnen 2 werkdagen:

99,99%

Gemiddelde tijd tot herstel:

1 uur

Maximale responstijd:

4 uur

Gemiddelde responstijd:

0 - 10 min

Maatwerk is mogelijk

Open netwerk
Wij zorgen voor de aanleg van een open glasvezel netwerk tot in jouw bedrijf. Dit netwerk kan je vervolgens gebruiken voor
verschillende diensten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan internet, telefonie, televisie, bewaking of zorg op afstand. Als
we jouw bedrijf hebben aangesloten op het glasvezelnetwerk van Brofiber, kun je vervolgens een aanbieder (provider) kiezen
die het beste bij jouw wensen past. De aanbieder levert de diensten, wij zorgen vervolgens voor het glasvezel netwerk onder
de grond en alle technische apparatuur die noodzakelijk is om glasvezel mogelijk te maken.

Provider

Kies je eigen provider
Als de aanleg van het glasvezel netwerk gereed is, moet je nog een provider kiezen voor de diensten die het beste bij jouw
wensen past. De dienstenproviders leveren naast snel internet ook specifieke diensten zoals een alarm, interactieve televisie,
betrouwbare telefonie en pinnen via internet. In de basis kan iedere zakelijke provider zijn diensten aanbieden via het
Brofiber netwerk. Op onze website kan je zien welke providers al met ons samenwerken. Het is echter ook mogelijk om een
samenwerking aan te gaan met andere (lokale) providers of ict-leveranciers.

Onze klanten
De eerste bedrijven zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van Brofiber. Wij hechten veel waarde aan de relaties met onze
klanten, waarbij persoonlijk contact en een goede service voorop staat. Hieronder delen we ervaringen van een aantal van
onze klanten.

Om verzekerd te zijn van een hoge
beschikbaarheid hebben wij glasvezel
laten leggen door Brofiber om onze
locaties te koppelen. Brofiber is een
professionele partij gebleken met korte
communicatielijnen en deskundig advies.

Brofiber levert bij ons een dubbele
glasvezel lijn. Brofiber is de enige die een
super betaalbare oplossing kan bieden,
waardoor onze kosten zakken en het
rendement stijgt..

Eric Nelemans, Lunet zorg

Martijn van den Broek, Van Ham Tenten & Podia

Voorkeursleverancier ISK
ISK heeft Brofiber als voorkeursleverancier voor glasvezel aangewezen. ISK is de
organisatie voor inkoopsamenwerking en parkmanagement tussen ondernemers in de
westelijke Kempen. Alle aangesloten ondernemers kunnen vrijblijvend gebruik maken van
het aanbod van ISK. ISK adviseert lokale ondernemers over het inkopen van diverse
diensten. Een groot aantal lidbedrijven heeft bij ISK aangedrongen op betaalbare,
betrouwbare en goed werkende glasvezelverbindingen. Vervolgens heeft ISK een tender
uitgeschreven voor een Kempisch glasvezelnetwerk en hebben zij een raamovereenkomst
met Brofiber afgesloten. Meer informatie over ISK is te vinden op: www.iskempen.nl.

Contact
Heb je nog vragen of interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wil je meer
informatie? Neem dan een kijkje op onze website.

06-53451030

info@brofiber.nl

www.brofiber.nl

