Vodafone Flex
Het bedrijfsnetwerk
van de toekomst

Vodafone Flex
Uw behoefte aan connectiviteit kan morgen anders zijn dan vandaag.
Voor alle bedrijven die snel willen inspelen op verandering is er nu… Vodafone Flex

Smarter Working
De wereld wordt steeds digitaler. Wie er het meeste van
maakt, wint de race. Slimmer werken staat daarom hoog
op de agenda van veel bedrijven. Ze verzamelen steeds
meer data, en willen die ook gebruiken; datagedreven
beslissingen nemen. Daarnaast moeten gegevens altijd
beschikbaar zijn, en goed beveiligd tegen hackers.
Bedrijven willen dat hun werknemers verbonden zijn,
waar ze ook zijn en met al hun devices. En ze willen
kunnen inspelen op veranderingen; wendbaar zijn en
snel kunnen schakelen. Hierbij hebben ze een provider
nodig die dag en nacht voor ze klaarstaat. Al deze
eigenschappen samen noemen wij Smarter Working.
Vodafone Flex is hierin een belangrijke stap vooruit.

Opent u een nieuwe vestiging?
Of heeft u meer netwerkcapaciteit
nodig? Dan wilt u dit natuurlijk zo snel
mogelijk regelen. Met Vodafone Flex
is uw bedrijfsnetwerk binnen no time
online. Ook nieuwe locaties voegt u
razendsnel toe aan uw netwerk. Zo
presteert uw bedrijf optimaal. Op elk
moment en op elke locatie.

Ultieme wendbaarheid
Stel, u opent een pop-up-store in een oud
grachtenpand, in het hart van Utrecht. U kunt maar
tijdelijk gebruikmaken van deze locatie, dus hoe sneller
de winkel open kan, hoe liever. Uw overige winkels zijn
met een veilig bedrijfsnetwerk verbonden. Een systeem
verwerkt veilig alle transacties en zorgt dat elke winkel

in verbinding staat met het magazijn en uw webshop.
Maar om dit in uw pop-up-store te laten functioneren,
is ook uw bedrijfsnetwerk nodig. Een nieuwe
verbinding aanleggen duurt zo een paar maanden.
Vodafone Flex bespaart u die lange wachttijd. Het kan
een veilig bedrijfsnetwerk tot stand brengen via élke
bestaande internetverbinding. Dit kan een actieve lijn van
de vorige huurder zijn, het internet van de buren, of 4G.
Omdat elke vorm van connectiviteit voldoet, is er altijd
een manier om snel online te gaan. Het maakt hierbij
niets uit van welke provider de verbinding is. Nog een
bijzonder pluspunt van Vodafone Flex: het is zo
grenzeloos als het internet zelf. Landsgrenzen vormen
geen belemmeringen meer om uw bedrijfsnetwerk uit
te breiden. Een nieuw kantoor in Almere of New York?
Het enige verschil is het tijdsverschil.

Vodafone Flex

Inzicht, beheer en vrijheid
Vodafone Flex maakt u ongekend
wendbaar, en geeft u inzicht en
controle waar u ook bent. Op uw
online portal ziet u precies welke
verbindingen er lopen en hoeveel
capaciteit ze hebben. Wat is de
bandbreedte per vestiging?
Hoeveel data gaat er doorheen?
Hoe presteren uw applicaties?
Waardevolle informatie waarmee
u uw vestigingen beter beheert.
En meer dan dat: de portal stelt u
ook in staat om bij te sturen.
Meer of minder capaciteit,
locaties toevoegen of juist
afsluiten, u regelt het eenvoudig
zelf. De tussenkomst van
technische experts is hierbij
overbodig. De eenvoud van
Vodafone Flex schenkt u ook
vrijheid. U kunt een nieuwe
vestiging direct activeren, snel en
eenvoudig online gaan, en op die
manier ongeremd ondernemen.

SD-WAN
Vodafone Flex is het SD-WANnetwerk van Vodafone Business.
Dankzij veel unieke voordelen is
dit bij uitstek het bedrijfsnetwerk
van de toekomst. SD-WAN staat
voor software defined wide area
network. Het is een veilig privénetwerk voor bedrijven dat gebruik
maakt van het publieke internet
en dat via elke verbinding online
kan. Veilig, privé, via het hele
internet, en overal toegang. Dat is
waarom SD-WAN zo krachtig is.
Vodafone Flex heeft nóg een
flexibele eigenschap dankzij
SD-WAN. De software is zo flexibel
dat het mogelijk is om die te
combineren met bestaande
systemen. Een deel legacy is
dus geen probleem. Voor deze
situaties biedt Vodafone Business
SD-WAN als een geïntegreerde
functie binnen bestaande
netwerkdiensten en portalen. Door
een afgewogen mix te maken, zijn
de voordelen van Vodafone Flex
optimaal te benutten.

Meer informatie?
Neem contact op met uw Vodafone Business Partner

Future-proof
Vodafone Flex is een nieuwe
dienst van de hoogste kwaliteit.
En toch staan we pas aan
het begin. We breiden we de
mogelijkheden voortdurend uit,
met verschillende updates.
Als klant blijft u dus moderniseren,
en krijgt u er steeds meer opties
bij. Zo blijft u altijd bij de tijd, en
een stap voor op de concurrentie.
Vodafone Flex laat u flexibel
verbinden, besturen, samenwerken
en zakendoen. Dit levert u een
nieuwe manier van ondernemen
op. Geen geforceerde groei in
gevaarlijk grote stappen, maar
organische ontwikkeling. Slim,
bewust en datagedreven. Dat is
Vodafone Flex.

