Internet via MPN in de box of kantoor binnen
Royal FloraHolland b

Heeft u behoefte aan betrouwbaar internet in uw box of kantoor binnen Royal FloraHolland? Dan is internet via het
MarktPlaatsNetwerk (MPN) het beste advies.
MarktPlaatsNetwerk (MPN)
Betrouwbaarheid van datacommunicatie is een must voor het bedrijf.
Dat geldt zeker in de markt van sierteeltproducten. Royal
FloraHolland heeft voor de kopers een glasvezelnetwerk ontwikkeld,
het MarktPlaatsNetwerk (MPN).
Royal FloraHolland diensten zoals Kopen op Afstand (KOA) of
Elektronische Klok Transacties (EKT) werken via MPN-KOA en MPNEKT probleemloos. Via MPN is hoogwaardig internet leverbaar.
Betrouwbaar internet
Een haperende website of webwinkel, problemen met mail, dat kun je
als bedrijf niet gebruiken. Kies daarom voor een bedrijfszeker internet, pas daarbij wel op! Niet elk type internet (zoals
ADSL) werkt op de veilingterreinen even goed en stabiel. Wilt u betrouwbaar internet? Kies dan voor internet via MPN.
Glasvezel heeft veel voordelen: Supersnel, stabiel, betrouwbaar en zekerheid in de toekomst.
Wie levert internet?
Royal FloraHolland zelf levert geen internet. Internet via MPN wordt geleverd door de providers:
Cbizz
Rob Keijzer (R.Keijzer@cbizz.nl )
+31 (0)6 10 07 97 37
Commplaza
René Rouw (rene@commplaza.nl)
+31 (0)6 42 61 85 80
Eurofiber
Koen Jaski (koen.jaski@eurofiber.com)
+31 (0)6 52 37 64 12
Wat zijn de kosten?
Abonnementskosten zijn afhankelijk van de afspraken met de provider. Tevens worden de aansluitkosten door de provider
bepaald. (Royal FloraHolland verrekend deze aansluitkosten met de provider)
Wat zijn de MPN aansluitkosten?
Een glasvezelaansluiting (incl. netwerkapparatuur) kost € 1355,00.
Is er glasvezelaansluiting aanwezig, dan bedragen de kosten voor de netwerkapparatuur € 596,00. Zijn beiden aanwezig,
dan zijn de aansluitkosten € 161,00.
Hoe lang duurt de aanleg?
Aanleggen van een glasvezelaansluiting duurt standaard maximaal 30 werkdagen. Is er bekabeling aanwezig, dan duurt de
aansluiting maximaal 10 werkdagen.
Interesse?
Heeft u interesse in MPN, een van de andere MPN-diensten of wilt u meer informatie over internet via
MPN? Neem dan contact op met Klantenservice 088-789 89 89 of klantenservice@royalfloraholland.com
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