(A)DSL
Een compleet pakket!

(A)DSL op basis van zowel KPN als BBned, zowel Economy als professioneel en inclusief
hardware, (remote) beheer en implementatie. Perrit is een totaalaanbieder op het gebied van
DSL. Hierdoor biedt Perrit altijd een passende verbinding voor uw wensen. Of het nu gaat om
een goede thuiswerkoplossing, VOiP of VPN-oplossingen.

Is (A)DSL iets
voor mijn bedrijf?

De voordelen van (A)DSL

Ja! Bijna voor alle bedrijven biedt (A)DSL voordelen
ten opzichte van conventionelere methoden van
Internet toegang. Naast een hoge snelheid, hoge
betrouwbaarheid en een vaste prijs per maand, biedt
(A)DSL ook stabiel Internet zonder datalimiet en
desgewenst met Service Level Agreements. Kortom,
duidelijke afspraken en een duidelijke factuur! Perrit
kan (A)DSL leveren in 97% van Nederland.

Welke vorm van
(A)DSL past bij mijn bedrijf?
DSL is eigenlijk de verzamelnaam van ADSL-, &
SDSL-verbindingen. Bij ADSL is de downloadsnelheid
hoger dan de uploadsnelheid (Asynchron). Bij SDSL
zijn deze gelijk. Voor de meeste bedrijven is ADSL de
beste keuze omdat de meeste bedrijven voornamelijk
downloaden.
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Overboeking
Perrit
Bornsestraat 1d
7556 BA Hengelo
Postbus 76
7550 AB Hengelo
tel 074 750 12 20
fax 074 750 12 21
info@perrit.nl
www.perrit.nl
kvk 060.79.059

•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer snel Internet
Internet tegen een vaste prijs per maand!
Geen datalimiet, geen nacalculatie
Op basis van het netwerk van KPN & BBned en
daarmee 97% dekking binnen Nederland
Heldere Service Level Agreement mogelijk
Altijd een passende verbinding voor uw wensen!
Inclusief installatie, beheer en hardware
Door Quality of Service geschikt voor bijv. spraak

Meer informatie
Wilt u een op maat gesneden advies over uw
mogelijkheden qua E-marketing of wilt u vrijblijvend
informatie. Neem dan contact met ons op via
(074) 750 12 20.

ADSL Economy

ADSL Pro

SDSL Pro

1 : 25/40

1 : 1 / 4 / 10 / 20

1:1/4/10/20

Doe het zelf installatie
IP-VPN
Service Level Agreement

In overleg

IP-nummer

Is mogelijk

Bbned / KPN
Managed firewall / router

Optioneel

Optioneel

Optioneel

ATM services

UBR (+)

Divers

Divers
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