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Proximus brengt de connectiviteit van de 

toekomst naar bedrijven in Turnhout
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“Onze industrie

zal in de 

volgende 10 jaren

meer veranderen

dan in de 

afgelopen 50 

jaren.”



Voortzetten

Glasvezel in nieuwe

residentiële gebieden

Versnellen

Landelijke uitrol Fiber-

To-The-Business

In 2017  zullen we…

Starten

Volledige uitrol van 

glasvezel in steden

>85%

FTTBus >50%

FTTH

Doelstelling
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We versnellen de uitrol van FTTB voor grote en 

middelgrote ondernemingen

Gebieden met een hoge

concentratie aan bedrijven

Uitrol in industrie en business 

zones

Dedicated glasvezel



Bentel

Parklaan

FRAC Everdongen

Veedijk
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Wat maakt glasvezel zo uniek als technologie?

Glasvezel
Hoge Down- en 

Uploadsnelheden

Reactiesnelheid

Beveiligd netwerk

Technologie tot 1 GBps



De connectiviteit van morgen

Gedeelde glasvezel

(GPON)

Glasvezel tot bij u

Meest gebruikte connectiviteit vandaag

Glasvezel tot aan de 

distributiekast

Koper

LEX LEX Dedicated glasvezel

(P2P)

Dedicated glasvezel

(P2P)
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Waarom willen bedrijven glasvezel?

Digitale Groei –
Internet 

x2 elk jaar – In 
2020 x8 

Integratie IT 
& Mobiel

Klaar voor de 
toekomst & 
schaalbaar

Waarom hebben ondernemingen glasvezel
nodig?

Business 
Continuity & Back-
up oplossingen

Nieuw manieren
van 

communiceren

Evolutie
richting
Cloud



Proximus brengt als eerste glasvezel tot in het kantoor

Virtueel

onbeperkte

capaciteit

Betere

klantenervaring

Veiligheid

&

Betrouwbaarheid

Toekomstgerich

t

Toename van de snelheden op 

hetzelfde fysische medium

(1 Gbps 10 Gbps 40 Gbps …  )

Zeer grote

bandbreedtes

Gigabit infrastructuur

Symmetrische

profielen

Cloud, virtuele realiteit, video 

conferentie, … 
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Kies Internet Pro Fiber of Internet 

Pro+ Fiber 

Kies het Explore platform

Proximus glasvezel aanbod

Uw bedrijf aansluiten op 

razendsnel internet?

Uw bedrijf (en filialen) aansluiten

op razendsnel internet in een

beveiligd privé netwerk met 

pro-actieve monitoring diensten en 

strikte SLA’s?
Schrijf nu in & 

uw glasvezel 

installatie is 

volledig gratis*!



Explore: een compleet en convergent aanbod

Veilig & betrouwbaar netwerk op basis van 
VDSL en Glasvezel

• Spraakoplossingen:
• business trunking

• PABX in de Cloud

• FMU

• Samenwerknig:

• unified collaboration 

• videoconferenties

• Cloud diensten:

• hosting

• housing

• hybrid cloud

• Media oplossingen:

• digital signage 

• business TV

• Veiligheid



Voor meer info over glasvezel?

www.proximus.be/glasvezel

Vragen ?


