
Een snel, flexibel en 
veilig netwerk voor al 
uw locaties
Betaalbare en krachtige connectiviteit

SD-WAN



Werkt u met meerdere filialen? Moet u snel 
gebruikers in nieuwe of tijdelijke vestigingen 
netwerktoegang geven? Wegen uw 
breedbandkosten erg zwaar en wil u voor elke 

locatie de voordeligste internetprovider kiezen? 
SD-WAN is de ideale oplossing: snel, flexibel 
en veilig. Cheops kan het volledige netwerk 
efficiënt voor u beheren.

 
Centraal beheer 
SD-WAN staat voor ‘Software-Defined Wide Area Network’: een 
software-gedefinieerd netwerk. Uw SD-WAN kan gerust verschillende 
technologieën van meerdere netwerkproviders combineren, want de 
bovenliggende softwarelaag is gescheiden van het fysieke netwerk 
en brengt alles samen in een virtueel geheel. Daardoor kunt u uw 
volledige netwerk en de verschillende soorten verbindingen toch 
centraal beheren en beveiligen.

 
De toekomst is hybride 
Het bedrijfsnetwerk van vandaag zit overal, net als uw data en de 
toepassingen. Het is vooral belangrijk dat uw gebruikers op elk 
moment, elk toestel en elke locatie snel en veilig met die data kunnen 
werken. Daarop kunt u rekenen met een SD-WAN: iedereen werkt 
met een performante en veilige verbinding. SD-WAN is dan ook het 
perfecte antwoord op een multi-cloud - aparte cloudomgevingen van 
meerdere leveranciers - of een hybrid cloud - een combinatie van 
private cloud met public cloud in één omgeving. 

 
Kostenbesparing 
De totale eigendomskosten van een SD-WAN liggen een stuk lager 
dan bij traditionele dataverbindingen. Die lopen vaak nog via klassieke 
MPLS-lijnen die garanties bieden op de snelheid van uw verbinding. 
Een groot nadeel is de hoge kostprijs. U bent bovendien afhankelijk van 
een bepaalde internet provider voor al uw locaties. Bij SD-WAN hebt u 
het voordeel dat u uw netwerkdiensten kunt afnemen bij verschillende 
internetleveranciers. Zo kunt u voor elke locatie de provider kiezen met 
het beste aanbod.

 
Flexibel uit te breiden 
U opent een nieuwe vestiging of u hebt plannen voor een pop-up? Met 
SD-WAN kunnen uw gebruikers snel aan de slag op een betrouwbaar 
netwerk. Nieuwe vestigingen zijn gemakkelijk en snel aan uw SD-WAN 
toe te voegen. Een grote troef, nu u meer dan ooit snel moet kunnen 
innoveren en inspelen op nieuwe trends en opportuniteiten.

 
Beveiliging op maat van elke locatie 
Via het intelligente beheersysteem kunt u uw netwerkverkeer in detail 
opvolgen. Ook de beveiliging is centraal in te stellen op maat voor elke 
locatie en zelfs voor elke applicatie. U kunt bijvoorbeeld bedrijfskritieke 
applicaties voorrang geven in uw dataverkeer of u stelt per vestiging 
in welke websites u wil blokkeren. Het resultaat is een performant en 
veilig netwerk dat een zegen is voor de productiviteit.
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De voordelen van SD-WAN voor 
uw organisatie
• Betaalbare oplossing voor krachtige connectiviteit
• Flexibel en snel nieuwe locaties verbinden
• Efficiënte beveiliging
• Centraal beheer van uw dataverkeer

Goed om te weten
Met SD-WAN kunt u ook de firewall per vestiging instellen. Daardoor krijgt u meer controle over 
de beveiliging dan bij MPLS, waar de firewall meestal op netwerkniveau wordt gedeeld met 
andere ondernemingen. De aanpak op maat van elke locatie verstevigt uw security. 

Hebt u voor dit complexe netwerkbeheer te weinig expertise in huis? Cheops helpt u graag 
met een optimaal beheer en beveiliging op maat. Via overleg en rapportering houdt u altijd de 
touwtjes in handen. U krijgt naast de zekerheid van een performant en veilig netwerk ook meer 
tijd om te besteden aan de strategische groei van uw business.
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