
QCS AIRINTERNET BACK-UP 
 

Wat als uw internetverbinding uitvalt? 
 

Door de komst van Cloud toepassingen en trends als Bring Your Own  

Device (BYOD) is een betrouwbare verbinding met het internet meer  

dan ooit van belang. Zonder internet kunnen mensen vaak niet meer  

werken. Uit onderzoek blijkt echter dat 6 op de 10 bedrijven geen 

back-uplijn heeft. De meeste ondernemingen zien hun internet- en  

dataverbinding wel als bedrijfskritisch en zijn zich bewust van de  

impact die onderbrekingen kunnen hebben.  

Met een extra of redundante lijn zijn de problemen gemakkelijk  

te voorkomen.  

 

Technologieën combineren 
De hoogste betrouwbaarheid ontstaat wanneer verschillende technologieën gecombineerd worden zoals 

glasvezel internet en 4G+ internet. Bij toepassing van 2 gelijke technologieën zoals een DSL-hoofdlijn met DSL 

back-up is de kans groot dat bij het uitvallen van de ene DSL-lijn, ook de andere niet meer werkt. Daarom 

combineert QCS doorgaans twee totaal verschillende technologieën, zoals de bovengenoemde glasvezel 

internet met 4G+ internet. Niet elke combinatie is natuurlijk even interessant. Zo is een combinatie van Fiber 

met ADSL theoretisch wel mogelijk, maar weinig praktisch en de back-up verbinding is vaak te traag. Een 

betaalbare en betrouwbare back-up verbinding is 4G+ back-up met AirInternet.  

 

Hoe realiseert QCS dit? 
Bij AirInternet back-up krijgt u een QCS 4G+ internet modem. Dit modem meldt zich aan op meerdere 4G+ 

zendmasten. Deze masten hebben een verbinding met het zakelijke glasvezelnetwerk van QCS. In de masten 

hangen de zenders die de afstand overbruggen tussen de zendmast en uw bedrijfslocatie. In uw bedrijfspand 

wordt een 4G+ modem geplaatst die het signaal van de masten ontvangt en omzet naar een normaal internet 

signaal. Achter het 4G+ modem komt uw eigen router of switch te staan met daaraan uw hoofd 

internetverbinding inclusief Firewall. Uw IT-medewerkers of ICT partner houdt 100% controle over de 

beveiliging van uw netwerk. Zodra uw hoofdverbinding wegvalt schakelt automatisch het 4G+ modem in en 

neemt de verbinding over.  

 

Tarief 
QCS AirInternet Back-up met vast ip-adres Opstartkosten 

Eenmalig 
Kosten per maand Prijs per GB 

Qcs AirInternet Backup Pro met vast IP adres, 
onbeperkte internettoegang, inclusief Service level 
Basis 

€ 800,00 € 35,00 € 15,00 

QCS AirInternet Back-up met dynamisch ip-adres Opstartkosten 
Eenmalig 

Kosten per maand  Prijs per GB 

Qcs AirInternet Backup Lite met dynamisch IP 
adres, onbeperkte internettoegang, inclusief 
Service level Basis 

€ 200,00 € 25,00 € 15,00 

 

Meer informatie vindt u op www.airinternet.eu  

http://www.airinternet.eu/

