ET HURTIGT, STABILT OG FLEKSIBELT
NETVÆRK ER ALFA OMEGA
Med et netværk fra Ezenta er du sikret en løsning, det er tilpasset din
virksomheds behov.
Et netværk forbinder din virksomhed internt og til omverdenen - og derfor er det en helt
central del af virksomhedens it og bør behandles sådan. Med de stigende krav til
netværk, der både skal levere data, IP-telefoni og andre former for trafik, er det helt
essentielt for din virksomhed at have en partner, der forstår at designe det rette netværk,
så I altid er tilgængelige og konkurrencedygtige.
Med en netværksløsning fra Ezenta får du:
• En løsning, designet til din virksomheds behov
• En løsning, der er brugervenlig
• En løsning, der lever op til de strengeste sikkerhedskrav
• En løsning, der lever op til krav om performance, oppetid og QoS
• Mulighed for at få netværket leveret som en service
En skræddersyet løsning
Uanset om du har brug for et netværk til en virksomhed, en kommune, et kollegium eller
en antenneforening, har Ezenta løsninger, der understøtter dit behov. Vi kan designe hele
netværk til både små og store virksomheder og organisationer, så alt fra firewall til
end-user lever op til kravene om oppetid og Quality of Service. Vores løsninger understøtter også triple-play.
Best-in-class samarbejdspartnere
Vi samarbejder kun med de bedste leverandører af netværk, og vi er certificerede i at
levere netværksløsninger, der er teknisk avancerede og med lang holdbarhed. Vi leverer
netværk til alle typer og størrelser af virksomheder og organisationer og har erfaring
med både ISP’ere og datacenterløsninger.
Support
Netværket kan leveres som en service, så du ikke skal bekymre dig om driften.
Vi supporterer og vedligeholder løsningen, så dit netværk hele tiden er opdateret både
nu og i fremtiden.
Du kan med fordel også vælge at erstatte den kablede forbindelse med en trådløs, og det
hele kan leveres som en service.

Ezenta A/S
Ezentas spidskompetencer inden for IT-sikkerhed strækker sig fra rådgivning over
implementering af IT-sikkerhedsløsninger til uddannelse samt drift og overvågning af
IT-sikkerhedsmiljøer. Siden år 2000 har Ezenta hjulpet offentlige myndigheder samt
danske og internationale virksomheder med IT-sikkerhed.
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