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Gebruikmaken van clouddiensten, nieuwe vormen 

van connectiviteit aanbieden, extra apparaten op 

uw bedrijfsnetwerk faciliteren en uw data beter  

beschermen tegen hackers; er wordt nogal wat 

gevraagd van een eigentijds netwerk. Legacy-

netwerken kunnen het tempo van het digitale 

tijd perk niet langer bijbenen. Ze bieden niet het 

inzicht, de intelligentie, wendbaarheid en prestaties 

die tegenwoordig van een netwerk verwacht  

mogen worden. Om de gebruikservaring te borgen  

waar uw professionals om vragen en waarmee  

u bedrijfsdoelstellingen realiseert, kiest u voor  

een next-generation netwerk dat als één geheel  

functioneert.

De basis

De apparaten die u binnen uw organisatie gebruikt, 

moeten met elkaar worden verbonden. Computers 

moeten elkaar weten te vinden en verbinding kunnen 

maken met het internet. Ook eventuele servers in 

het netwerk moeten zo goed mogelijk hun werk 

kunnen doen om gebruikers te voorzien van  

bijvoorbeeld be standen of bedrijfsapplicaties.  

Kortom, zonder switching staat uw business stil.

Sigmax ONE Network maakt gebruik van switching 

waar bij populaire moderne functionaliteiten als 

hard  ware-based stacking, routing, QoS, rapid  

spanning tree en 802.1x ondersteund worden.  

Diverse modellen switches die worden aangeboden 

binnen ONE Network, ondersteunen multi gigabit 

snelheden, waarmee u tot 10 gbit/s over een koperen 

bekabeling haalt. Met de moderne bekabeling 

worden zelfs nog meer gbit/s gehaald.

Een Sigmax ONE Network switch laat u daarnaast 

poor  ten op tijd in- of uitschakelen en (een Sigmax 

ONE Network switch) past actieve Client en Applica-

tion Visibility toe. Hierdoor worden automatisch 

honderden applicaties zicht baar voor be heerders, 

van BitTorrent tot YouTube. Ook kwaadaardige 

malware wordt inzichtelijk.

Met switching van Sigmax beperkt u downtime  

tot een minimum. Wij configureren switches  

voor toepas sing van genoemde functionaliteiten  

en connectiviteit voor verschillende (groepen)  

gebruikers bin nen uw bedrijfsnetwerk en monitoren 

deze 24/7 op afstand. Hierdoor heeft u geen on-site 

ICT-personeel nodig om het netwerk in de gaten  

te houden. 

Het betrouwbare  
en veilige netwerk,  
passend bij iedere  
bedrijfssituatie

Onder invloed van de digitale transformatie  

beweegt ICT mee. Als devices en applicaties 

op nieuwe manieren worden gebruikt, ver an dert 

ook de manier waarop services op het netwerk 

functioneren. Succesvol transformeren tot een 

wendbaar en competitief bedrijf vraagt om een 

stabiel en eigentijds fundament, waarop u kunt 

bouwen. Wat u ook doet, of dat nu in de cloud 

is of lokaal, moet gesteund worden door het 

netwerk: de spil van uw ICT-landschap. In deze 

paper leest u hoe zo’n netwerk eruit ziet.

ONE SOLUTIONS® NETWORK
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Snelle en betrouwbare  
connectiviteit met  
high class beveiliging -  
ONE Network.
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Draadloze connectiviteit

De groei van het aantal mobiele apparaten doet  

het belang van goede WiFi toenemen. Een goed 

draad loos netwerk laat productiviteit groeien door 

mobili teit van medewerkers te vergroten en ze 

makkelijker te laten samenwerken.

De WiFi-component van Sigmax ONE Network  

kent door ondersteuning van 802.11ac Wave 2 

techno lo gie, een grote netwerkcapaciteit en stabiele, 

snelle verbindingen. Een tweede radio zorgt voor 

een optimale verbinding door dynamisch instellingen 

op het access point aan te passen.

Ook in de WiFi-oplossing van Sigmax ONE Network 

wor den multigigabit technologie en Client & Applica-

tion Visibility toegepast, en u heeft de beschikking 

over mesh networking. Mesh maakt het voor uw 

organisatie mogelijk om accesspoints draadloos  

te koppelen. Hier door komen ook voor bekabeling 

moeizaam be reikbare locaties binnen bereik. Dankzij 

IP67 certifice ring zijn ac cess points ook buiten te 

gebruiken. Seem less roa ming maakt dat verbindingen 

altijd in stand blijven, ook bij het streamen van bij-

voorbeeld een webcast of videoconferentie via VoIP. 

Door te kiezen voor Sigmax, maakt u voor een vaste 

prijs gebruik van een optimaal draadloos netwerk, 

zon der omkijken naar beheer, onderhoud en con-

figu  ratie. Met een on-site survey brengen we uw 

unieke omge ving in kaart, zodat we access points daar 

plaatsen waar ze de beste verbinding met mobiele 

apparaten opbouwen. Eventuele problemen worden 

binnen een afgesproken tijd opgelost.

Beveiliging

Met de toename van risico’s op vlak van cybersecurity, 

is de firewall tot de onmisbare componenten van  

het zakelijke netwerk gaan behoren. De naam zegt  

het al: u werpt een ‘vuurmuur’ op, die uw computers, 

mobiele devices en servers beschermt tegen 

ongenode gasten buiten uw eigen netwerk. 

Sigmax ONE Network werkt met een ‘next-generation’ 

firewall op hardware niveau. Dit houdt in dat de  

be scher  ming dynamisch uw in- en uitgaande poorten 

monitort op verdachte activiteit. Ingebouwde en 

24/7 via de cloud geüpdate IDS/IPS (detectie en 

preventie van indringers) combineert handtekening-, 

protocol- en anomalie gebaseerde inspectiemethodes 

voor hoogwaardige bescherming. 

De Sigmax ONE Network firewall maakt gebruik van een 

continu uitbreidende database van meer dan 500 miljoen 

malwarepatronen waarmee bestanden, voordat ze uw 

bedrijfsnetwerk betreden, worden gescand. Door dat infor-

matie bewaard wordt over gedownloade be standen, kunnen 

deze worden teruggehaald of gedes infecteerd als deze  

op een later moment alsnog malware blijken te bevatten. 

Software-defined WAN laat de ONE Network firewall 

beschikken over twee internetaansluitingen die beide 

actief gebruikt kunnen worden. Hierbij is sprake van VPN-

ondersteuning en kan via beheer bepaald worden welke 

verbinding voor welke applicatie/taak gebruikt wordt.  

Ook de functies Traffic Shaping en Content Filtering zorgen 

voor ongeëvenaarde beheer functio naliteit in aanpassingen 

van bandbreedte voor devices, applicaties en protocollen.

Met ONE Network firewalling speelt u snel en adequaat in 

op grote dreigingen van Ransomeware zoals bijvoorbeeld 

Petya en KRACK. Ook zorgt Sigmax voor bescherming tegen 

risico’s als virussen, malware, spam en geavanceerde bots. 

De gespeciali seerde kennis van Sigmax ICT Specialisten 

maakt dat uw firewall altijd slim en up-to-date functioneert.
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Waarom ONE Network?

Met Sigmax ONE Network maakt u gebruik van één of meer-

dere onderdelen van een hoogwaardig netwerk: switching, 

firewall en wireless. En blijkt na verloop van tijd toch dat u 

een groter of juist kleinere type nodig te hebben. Dan kunt u 

eenvoudig gebruik maken van de omwisselservice. U werkt 

altijd met de nieuwste techno logie, terwijl u tege lijkertijd 

profiteert van de voordelen van Sigmax ONE: integratie met 

andere ONE Solutions, dui de lijk inzichtelijke kosten, een vast 

maandbedrag, premium onder steuning en maandelijkse 

opzegbaarheid.

Sigmax ONE Network biedt uw organisatie een snel en veilig 

netwerk, passend bij uw situatie en de behoeften van uw 

gebruikers. Door de onder delen switching, firewall en wireless 

te koppelen en te be heren als één, vereenvoudigen we  

ICT-infrastructuur en verlagen we de beheerlast. 

Sigmax biedt u met ONE Network maandelijks in zicht in het 

gebruik van uw netwerk: wie zijn uw voornaamste gebruikers, 

hoeveel data gaat er over u netwerk heen, welke applicaties 

worden het vaakst gebruikt, et cetera. In een adviesrapport 

geven we u tips voor gebruik en beveiliging, om zo het optimale 

uit uw netwerk te halen.

Gratis consult

Voor een gratis consult vragen wij u contact op te 

nemen met Sigmax. Na ontvangst van uw aanvraag 

inventariseren wij hoe Sigmax ONE Network kan 

helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen 

en voeren we in overleg een survey op locatie uit.

Tijdens het consult bespreken we uw bedrijfsdoel -

stel lingen, krijgt u inzicht in de veranderingen die uw 

organisatie te wachten staat en doen wij aanbevelingen 

over de inrichting van ONE Network binnen uw 

organisatie. 

Na aanmelding neemt één van onze sales consul tants 

contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bas Haarhuis

Raymond Kettering

Pim Gröniger

Ronald Vehof

Sigmax ONE Network is powered by
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