Dat is
internet
op zijn best.
Elk bedrijf heeft apparaten, machines, telefoons,
tablets en computers. En al die apparaten draaien
voornamelijk rondom één dienst: het internet.
Zonder internet komen we nergens! Maar hoe regel
je een optimaal functionerende infrastuctuur?
Maak kennis met Omnia Connect!

Gevestigd in Leusden functioneren wij als internetprovider
voor de zakelijke markt. Bent u ondernemer en wilt u uw
zaken goed geregeld hebben? Een goede infrastructuur in uw
bedrijf is van essentieel belang voor het zo optimaal mogelijk
renderen van uw bedrijf. Daarom ondersteunen wij in een zo
goed mogelijke infrastructuur. Omnia Connect biedt u een
compleet aanbod en een waanzinnige service.
We kennen uw behoefte: u als ondernemer wilt met één druk
op de knop zo veel mogelijke zaken geregeld hebben.
En dat regelen we voor u!
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1000/1000 Mbps

1000/1000 Mbps

1000/1000 Mbps

1000/1000 Mbps
Fiber to the business

Internet

Internet

Internet

Internet

Tot 1000Mbps internet

Tot 1000Mbps internet

Tot 1000Mbps internet

Tot 1000Mbps internet

4G back-up

4G back-up

4G back-up

4G back-up

ipPin

ipPin

ipPin

ipPin

ipAlarm

ipAlarm

ipAlarm

ipAlarm

Optioneel: beheer van router

Beheer van router en WiFi

Beheer van router en WiFi

Beheer van router en WiFi
Switch inbegrepen

en WiFi

Vaste Telefonie

Vaste Telefonie

Vaste Telefonie

Vaste Telefonie

Optioneel: onbeperkt bellen

Onbeperkt bellen pakket

Onbeperkt bellen pakket

Onbeperkt bellen pakket

pakket

1x Keuzemenu pakket

2x Keuzemenu pakket

2x Keuzemenu pakket

WiFi, netwerk en VPN

WiFi, netwerk en VPN

WiFi, netwerk en VPN

Optioneel: Keuzemenu pakket

Lite accesspoint

WiFi
Inbegrepen op de router
Gasten wifi

Service inclusief
Businessdesk support

Eenmalige investering € 299,Router
4G backup dongel + simkaart
Installatie op locatie

<100m2 vloeroppervlakte
1 VLAN
Meerdere wifi netwerken

Service inclusief

Pro accesspoint
<100m2 vloeroppervlakte
1 VLAN
Meerdere wifi netwerken

Service inclusief

Pro accesspoint
>100m2 vloeroppervlakte
8 VLAN’s
Thuiswerkplek koppelen
Extra vestigingen koppelen
Vast IP-adres op de 4G back-up

Hardware omruilgarantie

Hardware omruilgarantie

simkaart inbegrepen

<4 uur

<4 uur

Meerdere wifi netwerken

Businessdesk support

Businessdesk support

Eenmalige investering € 399,-

Eenmalige investering € 499,-

Router

Router

WiFi accesspoint Lite

WiFi accesspoint PRO

4G backup dongel + simkaart

4G backup dongel + simkaart

Inclusief configuratie en

Installatie op locatie

Installatie keuzemenu pakket

Inclusief configuratie en
installatie keuzemenu pakket

Service inclusief
Hardware omruilgarantie
<4 uur
Businessdesk support

Eenmalige investering € 599,Router
WiFi accesspoint PRO
8 poorts switch
4G backup dongel + simkaart
Installatie op locatie
Inclusief configuratie en
installatie keuzemenu pakket

€ 57,50
per maand*

€ 67,50
per maand*
Hardware- en servicepakket
€12,50- per maand

o.b.v. een 36 maanden overeenkomst. Uitsluitend leverbaar op het Delta netwerk.

€ 77,50
per maand*
Hardware- en servicepakket
€17,50- per maand

€ 117,50
per maand*
Hardware- en servicepakket
€20,- per maand

