
HOE U EEN VEILIG NETWERK KIEST  
VOOR UW ORGANISATIE
Uw netwerk ligt in het hart van uw organisatie. Een sterke verbinding zorgt ervoor dat medewerkers eenvoudig informatie 
kunnen delen, verwerken en bewaren. Maar hoe zorgt u ervoor dat al die gegevens veilig blijven? Hoe kiest u voor uw 
organisatie de beste oplossing?

3 elementen van een sterk netwerk

Hardware
De hoogwaardige switches en 

access points van Aruba vormen 
de basis voor betrouwbare 

netwerken.

Software 
Met Aruba ClearPass, Policy 

Enforcement Firewall en App RF 
kiest u voor absolute veiligheid en 

inzicht.

Beheer 
Aruba AirWave identificeert 

problemen nog voor ze opkomen.

Beschikbaar als Wifi as a Service: hardware, software en services in een eenvoudig dienstenpakket.

USERS

CONTROLLER

INTERNET

INTERNAL SERVERIOT

Onze specialiteit 

Zetacom: optimale service, persoonlijk gebracht

Wie is Zetacom?
Een netwerk is als een snelweg, daarop mogen geen 
hindernissen liggen. Zetacom is gespecialiseerd in 
het uitrollen van netwerken, maar ook in het beheren 
van alles wat erover heen loopt. Van applicaties tot 
security. 

Zo zorgen we ervoor dat uw netwerk veilig blijft en 
dat u precies weet wie en wat er gebruik van maakt. 
Met monitoring, heldere rapportage en concreet 
advies helpen we uw organisatie om te blijven 
innoveren en groeien. Zonder dat u zich zorgen hoeft 
te maken.

Meer weten? Neem dan contact op 
via 088 938 2325 of via info@zetacom.nl

Als system integrator, gespecialiseerd in netwerken 
en telefonie, helpt Zetacom organisaties om beter 
samen te werken, bereikbaarder te worden en 
efficiënter te werken. In het mkb, de grootzakelijke 
markt en in het bijzonder in de gezondheidszorg.

Nederlandstalige 
servicedesk.

Expert in 
netwerken, VOIP, 

telefonie én 
zorgsystemen.

Single point of 
contact, 24/7 
bereikbaar.

Proactief en altijd 
bereid om mee  

te denken.

Focus op 
gebruikers, vanuit 
onze kennis van  

de techniek.

Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer, Nederland
Informatie: 088 938 2200 | Service: 088 938 2211
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