
De ontwikkelingen op het gebied van breedband en IT gaan snel. Met UNET 

profiteert uw organisatie optimaal van de alsmaar toenemende mogelijkheden. 

Nu en in de toekomst! 

UNET beschikt over een eigen glasvezelnetwerk en heeft optimaal toegang tot 

de  DSL en glasvezelnetwerken van anderen. UNET koppelt alle soorten 

verbindingen tot één netwerk dat heel Nederland beslaat. Daarnaast levert 

UNET breedbanddiensten op het gebied van internet, IPtelefonie, PIN over IP, 

Alarm over IP, VPN’s, Internet Transit en datanetwerken. Zo zijn wij in staat  

om ITsystemen op elkaar af te stemmen en te integreren. 

Ons netwerk is úw netwerk. Als leverancier van informatie en communi  

catie diensten via breedband, is UNET hét alternatief voor de traditionele 

telecom aanbieders.

Breedband voor 
ondernemers



Infrastructuur

ADSL, SDSL en VDSL
Met DSLoplossingen van UNET bent u verzekerd van 

snelle en betrouwbare verbindingen. De mogelijkheden 

variëren van eenvoudige, losse DSLverbindingen en  

de bundeling van thuiswerkplekken en symmetrische 

aan sluitingen voor kantoorlocaties, tot de koppeling van 

diverse vestigingen door het hele land. Met ADSL  

krijgt u een eenvoudige, maar effectieve aansluiting tot  

20 Mb/s downstream. VDSL biedt tot maar liefst 40 Mb/s. 

Wilt u een even snelle upstream als downstream verbinding, 

dan is het symmetrische SDSL de oplossing. Als meer 

bandbreedte nodig is en de aanleg van glasvezel is niet 

praktisch, dan kunnen wij SDSLverbindingen bundelen tot 

één symmetrische verbinding van 9,2 Mb/s.

Glasvezel 
De opmars van glasvezel is indrukwekkend. Netwerken in 

Nederland worden meer en meer uitgebreid en het aantal 

groeit gestaag. De netwerken zijn eigendom van verschil

lende telecomaanbieders – waaronder UNET – en moeten 

worden gekoppeld. Dat is wat UNET doet.

UNET beschikt over een eigen, grootschalig glasvezel

netwerk. Daarnaast heeft UNET toegang tot de glasvezel 

netwerken van derden. Bij UNET kunt u daarom overal  

in Nederland profiteren van de ongekende capaciteit  

en snelheid van glasvezelverbindingen.

Wireless 
UNET is hard op weg om nagenoeg overal in Nederland 

breedbanddiensten over glasvezel te kunnen leveren.  

Toch kan het zijn dat een vestiging (nog) niet via glasvezel 

wordt ontsloten. Een afgelegen agrarisch bedrijf bijvoor

beeld. Een (tijdelijke) draadloze verbinding is dan een 

uitstekend alternatief.

De wireless oplossingen van UNET kunnen binnen een 

week tijd operationeel zijn. Onze draadloze verbindingen 

hebben minder bandbreedte dan glasvezelverbindingen, 

UNET koppelt 

glasvezelverbindingen tot 

één netwerk



maar halen nog altijd 50 Mb/s. Voor een relatief lage prijs 

krijgt u een hoge kwaliteit. Een mooie oplossing.

Mobiel internet
Met mobiel internet bent u altijd en overal bereikbaar.

Ideaal voor medewerkers die vaak onderweg zijn. Met 

de nieuwste HSDPAtechniek – het vernieuwde UMTS –

zijn downloadsnelheden haalbaar tot 14 Mb/s. In dicht

bevolkte gebieden is de dekkingsgraad van HSPDA 

gegarandeerd. Daarbuiten kunt u een verbinding tot 

stand brengen via het GPRSnetwerk.

Communicatie

In het digitale tijdperk is communicatie het transport van  

digitale informatie. Met een toenemende afhankelijkheid van 

het internet en zwaardere bedrijfsapplicaties, zijn snelle en 

betrouwbare dataverbindingen noodzakelijk. Connectiviteit 

bestaat in verschillende kwaliteiten. Met het razendsnelle 

glasvezel zet UNET in op de hoogste kwaliteit.

Door het Internet Protocol (IP) ook te gebruiken voor toepas

singen als telefonie, PIN en alarm, kunnen applicaties  

optimaal met elkaar integreren. Met een IPinfrastructuur 

kunnen verschillende toepassingen overal worden binnen

gehaald en probleemloos met elkaar communiceren.

Internet Transit
Is internet uw levensader of ontsluit u zelf internet

services? Met Internet Transit hoeft u geen capaciteit te 

delen met anderen en is het risico van digitale filevorming 

uitgesloten. Internet Transit is innovatief, flexibel en 

geschikt voor zeer intensief gebruik. De dienst geeft  

de zekerheid van snelle en stabiele verbindingen, zelfs  

bij extreme piekbelasting. 

IP maakt de integratie 

mogelijk van verschillende 

toepassingen

Telefonie
UNET heeft twee innovatieve en flexibele oplossingen 

voor een eenvoudige overstap van analoge naar digitale 

telefonie. Bij Managed Voice over IP (VoIP) maakt u 

gebruik van een virtuele, door UNET beheerde telefoon

centrale. U hoeft zelf niet te investeren in een dure tele

fooncentrale. Een groot voordeel is dat een medewerker 

overal onder hetzelfde nummer bereikbaar is.

PSTN Connect is een betrouwbare koppeling tussen  

de digitale wereld van VoIP en traditionele, analoge  

telefonie. Met PSTN Connect heeft u een geavan 

ceerde telefonieoplossing waarmee u met een analoge 

telefooncentrale tóch profiteert van de voordelen van 

digitale telefonie. 

Alarm over IP
UNET heeft voor verschillende beveiligingsniveaus een 

Alarm over IP (AoIP) oplossing, die voldoet aan alle 

normen uit de verzekeringswereld. Onze diensten  



ondersteunen zowel beveiligingsniveau AL0 als het 

meest voorkomende AL1, en ook het hogere AL2 risico. 

UNET heeft een beveiligingsconcept ontwikkeld voor  

het geborgd en veilig doormelden van alarmberichten 

naar bijna alle particuliere alarmcentrales in Nederland. 

IP maakt slimmere en efficiëntere beveiligingsconcepten 

mogelijk dan de tradi tionele telefoonlijn.

PIN over IP 
Elektronisch betalen is niet meer weg te denken uit onze 

economie. Hoe meer PINtransacties, hoe hoger de 

kosten. Met PIN over IP van UNET krijgt u een stabiele en 

snelle oplossing, maar realiseert u ook een aanzienlijke 

kostenbesparing. PIN over IP is in het grootwinkelbedrijf 

een groot succes. Door een toenemend gebruik van 

ADSL in andere omgevingen – zoals het MKB – wint PIN 

over IP ook daar aan populariteit. PIN over IP van UNET 

is gecertificeerd door Currence.

VPN
Een Virtual Private Network (VPN) van UNET is een 

IPnetwerk dat verschillende vestigingen op elkaar aan 

sluit, veilig afgeschermd en betrouwbaar. U krijgt één 

bedrijfsnetwerk voor het dataverkeer in uw hele orga

nisatie. Medewerkers op diverse locaties werken samen 

alsof ze op één kantoor zitten. Een VPN verbindt 

medewerkers, applicaties en netwerken. U krijgt een 

eenvoudige digitale infrastructuur, ook als verschillende 

vestigingen verschillende verbindingen hebben. 

Datacenter

Voor een soepele en efficiënte bedrijfsvoering is de 

beschikbaarheid van servers uiterst belangrijk. UNET 

verhuurt colocaties: hoogwaardige ruimtes om uw 

bedrijf skritische apparatuur in te plaatsen. Ons profes

sioneel beveiligde datacenter is een stabiele en betrouw

bare omgeving waarin uw kostbare apparatuur optimaal 

presteert. Het datacenter is voorzien van alle noodza

kelijke fysieke en elektronische beveiligingssystemen, 

zoals noodstroom, een brandalarm met automatische 

gasblus apparatuur, geavanceerde rookmelders en een 

conditioneringssysteem voor de juiste constante tempe 

ratuur en luchtvochtigheid.

Alle centrale verbindingen in het datacenter zijn redun

dant uitgevoerd: systeemuitval wordt direct opgevangen.

De koppeling met ruim twintig andere, belangrijke  

Nederlandse datacenters is uniek. Het datacenter van 

UNET is centraal gelegen aan de A6 op bedrijventerrein 

De Gooise Kant in Almere, en dag en nacht toegankelijk 

voor geautoriseerden.



Oplossingen

Retail
Voor retailketens en franchisegevers is er UNET Connect: 

één dienst voor telefonie, internet, PIN, alarm en data

communicatie. Met UNET Connect bespaart u fors op de 

commu nicatiediensten van vestigingen. Het pakket kan 

worden uitgebreid met onder meer camerabewaking, muziek, 

bevei liging, kassasystemen, narrowcasting en telemetrie. 

Van supermarkt tot kledingzaak, UNET Connect is ideaal 

voor verschillende soorten retailketens. Met een compleet 

pakket aan diensten heeft u als hoofdkantoor volop over

zicht, kwaliteit en functionaliteit tegen lagere kosten.  

De UNET Connect infrastructuur verbindt alle telefoon

toestellen tot één integraal telefonienetwerk en koppelt 

vestigingen in één VPN. PIN over IP van UNET is gecerti

ficeerd door Currence.

Beveiliging 
UNET verzorgt de planning, de aanleg, de installatie en 

het beheer van een volledig beveiligingsnetwerk. Wij 

zorgen ervoor dat alle camera’s en computers in de 

observatieruimte worden aangesloten op één snel, 

betrouwbaar, veilig en redundant netwerk met voldoende 

bandbreedte.

Gaat het om beveiliging, dan is de beschikbaarheid van 

het onderliggende netwerk van meer dan cruciaal belang. 

Over glasvezel kunnen talloze diensten tegelijk lopen, 

zonder elkaar te beïnvloeden. De betrouwbaarheid van  

het glasvezelnetwerk van UNET is daarom optimaal.

Onderwijs 
Door het gebruik van online applicaties en de integratie van 

verschillende IPtoepassingen, wordt in het onderwijs de 

roep om meer bandbreedte luider. UNET levert breed

bandinfrastructuren op maat. Glasvezel maakt snelheden 

mogelijk tot 1 Gb/s en stelt scholen in staat om IT 

diensten te centraliseren en te virtualiseren, waardoor  

forse besparingen ontstaan.

Zorg 
UNET is gecertificeerd als Zorg Service Provider. Het 

netwerk van UNET is veilig en betrouwbaar zodat 

gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) met 

de hoogste zekerheid worden uitgewisseld.

Ook in de zorgsector neemt de behoefte aan breedband

snel toe. Denk aan toepassingen als toegang tot referen

tiebeelden en medische databases en de consultatie  

van collegaspecialisten op afstand. Ook bij patiënten 

thuis zal breedband in toenemende mate worden ingezet. 

Het netwerk van UNET is daarop voorbereid.

UNET heeft specifieke 

oplossingen voor  

verschillende branches



UNET BV, Transistorstraat 7c, 1322 CJ  Almere. Telefoon: (036) 8 45 45 45. Email: info@unet.nl

Wie is UNET? 
UNET is leverancier van informatie en communicatiedien

sten via breedbandverbindingen en beschikt over een 

eigen, grootschalig glasvezelnetwerk. Daarnaast heeft 

UNET toegang tot de DSL en glasvezelnetwerken en 

draadloze netwerken van derden, waardoor een netwerk 

ontstaat dat heel Nederland beslaat. Onze klanten zijn vrij 

om daarop breedbanddiensten af te nemen van de 

provider van hun keuze. UNET zelf levert onder andere 

internet, telefonie, alarm, PIN, VPN, mobiel internet en 

Internet Transit.

Door grote volumes en een sterke prijsstelling kan  

UNET breedbanddiensten kosteneffectief aanbieden. De 

netwerken van UNET zijn snel, veilig en betrouwbaar. 

UNET groeit snel, maar blijft de menselijke maat hanteren. 

We komen afspraken na en iedere klant heeft een  

vaste contactpersoon.

Partners 
De netwerken en breedbanddiensten van UNET zijn niet 

alleen aantrekkelijk voor zakelijke eindgebruikers. Als 

partner kunt u onze diensten onder eigen label 

aanbieden, zonder technische investeringen. Partner

schap is onze sleutel tot succes. Samen met u als 

partner hebben we een sterke en unieke positie in de 

markt. Wij verstaan de techniek, u benut uw eigen 

marketingkracht en voegt uw eigen diensten toe.

UNET werd opgericht in 2003, om in de ‘Almere Fiber 

Pilot’ de rol te vervullen van operator en dienstenleve

rancier. Sinds die ‘verglazing’ van Almere – waarbij in  

één keer tweeduizend woningen en bedrijven werden 

aan gesloten op een innovatief glasvezelnetwerk – loopt 

UNET voorop met de uitrol van glasvezel.


