BIT verdubbelt kosteloos bandbreedte voor klanten
Grote hoeveelheid thuiswerkers door Coronavirus zorgt voor extra belasting van
netwerk
Ede – Datacenter BIT stelt kosteloos dubbele bandbreedte beschikbaar voor haar
klanten. Het datacenter treft proactief deze maatregel in verband met een grote
hoeveelheid thuiswerkers door het Coronavirus. Wanneer er veel mensen vanuit huis
werken, worden internetverbindingen zwaarder belast waardoor organisaties tegen
bandbreedtebeperkingen aanlopen. Een verdubbeling van de bandbreedte zorgt dat
IT-applicaties die gehost worden vanuit de datacenters van BIT, zoals het CRMsysteem en remote werkplekken, beschikbaar zijn en blijven voor de klanten van BIT.
Wido Potters, Manager Sales & Support bij BIT: “Waar technisch mogelijk
verdubbelen we de bandbreedte voor klanten, in ieder geval tot 1 mei 2020. Met
deze maatregel zorgen we ervoor dat er bij klantorganisaties op grote schaal remote
gewerkt kan worden. Op deze manier willen we bijdragen aan het voorkomen of in
ieder geval beperken van de maatschappelijke gevolgen van het Coronavirus.”
Gemeente Tiel profiteert al van deze maatregel. Sibrand van Minnen, Netwerksysteembeheerder bij Gemeente Tiel: “Naar aanleiding van de Corona-uitbraak
hebben wij intern onderzocht of ons netwerk grote aantallen thuiswerkers kan
ondersteunen. We ontdekten al snel dat de bandbreedte een van de bottlenecks zou
worden. Daarom hebben we contact opgenomen met BIT om te informeren naar de
mogelijkheden. BIT gaf aan de bandbreedte te kunnen verdubbelen en daarvoor
zouden ze de kosten voor ons op een rij zetten. Na een paar minuten werd ik
teruggebeld met de mededeling dat BIT dit kosteloos ging uitvoeren. Dit is de reden
dat wij zeer tevreden zijn met BIT als partner: de meeste uitdagingen zijn opgelost
met een telefoontje.”
---Over BIT
BIT beheert een drietal datacenters in Ede en is gespecialiseerd in groene colocatie,
internetverbindingen, managed hosting en outsourcing voor zakelijke gebruikers van het internet. BIT
levert aan kwaliteitsbewuste organisaties de ruggengraat voor hun IT- en internet-infrastructuur.
Betrouwbaarheid is het uitgangspunt van de dienstverlening, zodat klanten zich zorgeloos met hun
kernactiviteiten bezig kunnen houden. BIT onderscheidt zich door een hoog kennisniveau, jarenlange
ervaring en een pragmatische aanpak. BIT is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie
over BIT is te vinden op https://www.bit.nl of volg BIT via twitter.com/bitnl.
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