NDIX en Relined:
elkaar aanvullen
en versterken
BEHOEFTE
Betrouwbare verbindingen met grote
capaciteit om datacenters met elkaar
te verbinden
OPLOSSING
Een Dark Fiber netwerk voor de backbone
van het NDIX-netwerk met verbindingen
die de verschillende datacenters
geografisch gescheiden ontsluiten.
VOORDELEN
• Lage demping
• Weinig tot geen storingen onder
andere door ligging in de spoordijken
• Plezierige samenwerking
• Marktconforme tarieven
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De samenwerking tussen NDIX en Relined
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en clouddiensten. Aangesloten organi-

elkaar aan en versterken elkaar.

saties hebben met een NDIX-aansluiting vrije keuze uit het aanbod, omdat
glasvezel en diensten van elkaar zijn
gescheiden. Daarnaast kan er in 120

“De goede prijs/kwaliteitverhouding,

datacenters in Nederland en Duitsland
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met NDIX gekoppeld worden, waar

demping op de verbindingen zijn

ook het peering-platform van NDIX

belangrijke redenen voor ons om Dark Fiber

beschikbaar is. NDIX werkt samen met

verbindingen af te nemen bij Relined.”

meer dan 45 leveranciers van dataverbindingen. Dennis Snijder, Manager
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Manager verkoop, NDIX

ed een van de preferred suppliers is
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als het gaat om de verbindingen, die
de backbone van het NDIX-netwerk
vormen. “Als we op zoek zijn naar een

Betrouwbaarheid
Flexibiliteit

leverancier voor Dark Fiber, vragen we
altijd uit bij Relined.”
Landelijke dekking, fijnmazig netwerk
Relined is de toonaangevende en onafhankelijke leverancier van Dark Fiber

Afspraak is afspraak

verbindingen in Noordwest Europa.
Samen met preferred suppliers beschikt Relined in Nederland en Duits-

Kwaliteit

land over een landelijk dekkend en
fijnmazig Dark Fiber netwerk van ruim
28.500 kilometer aan hoogwaardige
glasvezelinfrastructuur. Met dit netwerk is praktisch iedere locatie bereikbaar. Naast nationale verbindingen en
een fijnmazig Dark Fiber netwerk in
diverse stadskernen, exploiteert Relined een zeekabel tussen Nederland en
Denemarken. Relined denkt graag met
opdrachtgevers mee over het opzetten
van een schaalbare, betrouwbare en
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toekomstgerichte netwerkinfrastructuur voor hun organisatie. Relined biedt
betrouwbaarheid, flexibiliteit, ‘afspraak
is afspraak’ en kwaliteit.
Datacenters verbinden
NDIX gebruikt de door Relined
geleverde Dark Fiber infrastructuur
als backbone-netwerk en om
datacenters, waar NDIX apparatuur
heeft geplaatst (PoP’s), met elkaar te
verbinden. De verbindingen van Relined worden daarnaast gebruikt om

“Relined heeft weinig storingen. Dit is onder
andere te danken aan de ligging van het
netwerk langs het spoor, waardoor de kans
op graafschade kleiner is. Dit vergroot de
betrouwbaarheid van het netwerk
aanzienlijk.”
Dennis Snijder,
Manager verkoop, NDIX

redundantie in het netwerk in te bouwen. Deze redundantie wordt gerealiseerd door de belangrijkste PoP-locaties in het netwerk met twee fysiek
gescheiden Dark Fibers in een ring op
te nemen. Het NDIX-netwerk is een
MPLS-netwerk. In geval van een storing wordt de verbinding automatisch
omgerouteerd. Klanten ondervinden
dus geen hinder van de storing.
Uitsluitend betrouwbare
verbindingen
De met Relined afgesloten SLA biedt
NDIX alle zekerheid dat eventuele
storingen zo snel mogelijk worden
opgelost. Omdat klanten van NDIX erg
afhankelijk zijn van de NDIX-aansluitingen, is het van groot belang dat er voor
de backbone uitsluitend betrouwbare
verbindingen worden gebruikt. Het

NDIX en Relined:
elkaar aanvullen
en versterken

netwerk van NDIX bestaat inmiddels
uit 70 PoP-locaties, die onderling met
Dark Fiber zijn verbonden. Relined
levert momenteel ruim 900 kilometer
Dark Fiber verbindingen aan NDIX,
een aantal dat jaarlijks verder groeit.
“De samenwerking met Relined verloopt

Flexibel en korte communicatielijnen

erg plezierig. De medewerkers van Relined

“Relined en NDIX zijn twee organisa-

zijn altijd beschikbaar voor vragen en den-

ties, die goed met elkaar zijn te verge-

ken met ons mee. Dat is de kracht van een

lijken. We zijn beide flexibel, hebben

goede samenwerking!”

korte communicatielijnen en beschikken over een hecht team. De korte

Dennis Snijder,

lijnen zorgen ervoor dat Relined al in

Manager verkoop, NDIX

een vroeg stadium wordt betrokken bij
nieuwe businesscases. Daardoor zijn
wij in staat om waardevol advies op
maat te geven. Ik ben erg blij met de
samenwerking met NDIX, die alweer
vele jaren bestaat. Ik hoop dat we van
waarde kunnen blijven voor NDIX en
de prettige relatie nog vele jaren voort
kunnen zetten”, aldus Guido Sip,
Directeur Sales & Marketingbij Relined.

