20 JAAR

NETWERKEN
VAN INBELLEN TOT 24x7 BEDRIJFSKRITISCHE INFRASTRUCTUUR

Connectiviteit is de levensader van elke organisatie. In de 20 jaar dat Claranet
netwerkdiensten levert, hebben zij de manier waarop gewerkt wordt gerevolutioneerd.
Hieronder een korte geschiedenis hoe connectiviteit de wijze
waarop we business doen, heeft veranderd.

28.8k modems zorgen
voor consumerisatie
van het internet

GEBRUIKERS

DEVICES

44Mln

GEBRUIKERS

0.15PB/M*

De wereld is gereed
voor het nieuwe
digitale tijdperk

Y2K-bug dook op...
maar gaf geen
problemen

DEVICES

413Mln

TRAFFIC

200Mln

Sociale netwerken
zorgen voor een
andere benadering
van klanten

Denk aan Facebook,
Twitter & YouTube

DEVICES

GEBRUIKERS

1Mrd

750Mln

Applicaties verhuizen
het kantoor uit en
de Cloud in

Er zijn meer
aangesloten devices
dan gebruikers

DEVICES

GEBRUIKERS

2Mrd

2,5Mrd

Netwerken zorgen voor
app-first, mobile-first
manier van werken

3Mrd

TRAFFIC

25Mln

Meer bandbreedte maakt
gebruik van zwaardere
applicaties mogelijk

GEBRUIKERS

Het fundament van
ons moderne internet
wordt gelegd

Connectivity wordt
langzaam een
gemeengoed

Ze zijn het fundament
van de 24x7 business

DEVICES

6,5Mrd

75PB/M

Gebruikers worden
uitvinders

TRAFFIC

1.800

PB/M

Zakelijk samenwerken
is makkelijker dan ooit

TRAFFIC

13.750

PB/M

Maar nog complexer
dan ooit tevoren

TRAFFIC

42.400

PB/M

en nu?
Voor het eerst in de geschiedenis is complexiteit, en niet
bandbreedte, de barrière voor innovatieve organisaties.
En hoe kunt u deze complexiteit beheren? U heeft een IT-partner nodig die u kunt vertrouwen.
Claranet levert hoogwaardigde zakelijke diensten sinds het 28.8k modem-tijdperk.
We gebruiken onze ervaring en expertise om flexibele en veilige
netwerkoplossingen te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

Wat Claranet biedt is een enorme flexibiliteit
van het netwerk naar onze winkels, met een
robuuste back-up oplossing.”
Doug Gardner - CIO van River Island

Ontdek hoe nieuwe trends op netwerkgebied
kunnen bijdragen aan het concurrentievoordeel voor
uw organisatie met ons nieuwe eBook:

The future of networks: how software
will drive the next wave of growth
Lees het eBook

Bronnen: Statista, Cisco, Bosch.
*Petabytes per maand

