
Telenet for Business

SchoolNet Protect 

Internet voor scholen:  
beheerd, beveiligd en supersnel

SchoolNet Protect is beveiligde internettoegang, volledig beheerd en 
ondersteund door Telenet. Uw leraars en leerlingen kunnen vlot op het 
internet, terwijl ze maximaal beschermd zijn.  
De inbegrepen beveiliging filtert het internetverkeer op ongewenste 
applicaties, websites of categorieën van websites. Een perfecte combinatie 
met de netwerkroutering zorgt ervoor dat de beveiliging geen enkele impact 
heeft op de snelheid van de verbinding.

Voordelen

Complete oplossing voor scholen > In samenwerking met de Vlaamse overheid, geen openbare aanbesteding nodig

> Afgestemd op de behoeften van uw school

> Supersnel internet met geavanceerde beveiliging

> Hoge performantie

> Hoge mate van beschikbaarheid en snelle interventie bij problemen, 

 gegarandeerd in een strikte dienstverlening met garanties (SLA)

> Vaste maandelijkse prijs

> Uitbreidbaar op elk moment, met tal van opties

Beheerd en beveiligd > Volledige bescherming tegen ongewenste applicaties, websites, aanvallen, malware,  

virussen in webpagina’s, …

> Geen firewall-kennis of -hardware meer nodig in uw school

> Inclusief huur, beheer en onderhoud van een Cisco-router

> Dagelijkse rapportering 

> Professionele helpdesk, 24/7 

> Eenvoudige administratie

Kostenbesparend > Onbeperkt datavolume

> Voordeeltarief: SchoolNet Protect & Connect is beschikbaar vanaf vijf locaties.  

Door vijf of meer locaties tegelijk aan te sluiten, houden we de prijs per locatie laag.

Scholengroepen of scholengemeenschappen die ook een eigen administratief netwerk willen, 

raden we SchoolNet Protect & Connect aan.

In samenwerking met de Vlaamse overheid



CONTACT    0800/66 066 - telenet.be/business
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Technische kenmerken

INTERNET Breedbandverbinding tot 100 Mbps downstream met EuroDOCSIS 3.0. De afstand van uw 

aansluiting en het eerste netwerkknooppunt beïnvloedt de kwaliteit van de verbinding niet. 

BEVEILIGING Beveiliging met behulp van een geavanceerde Secured Internet Gateway, een centraal in 

het Telenet-netwerk opgestelde cluster van firewalls die in staat is uw internetverkeer op 

applicatieniveau te filteren. Uw school kan kiezen tussen drie standaardbeveiligingspro-

fielen. Heeft uw scholengroep of scholengemeenschap specifieke beveiligingswensen, 

kies dan voor Extended management, zodat u zelf een profiel op maat kan bepalen en 

regelmatig wijzigen.

OPTIES SchoolNet Protect is op elk moment uitbreidbaar met tal van opties. 

> Mail- en webdiensten: extra e-mailboxen, domeinregistratie, hosting van uw website, …

> Diensten om bestanden te delen en te synchroniseren: Nomadesk, Microsoft SharePoint 

2010 en Dynamic Cloud

> Online back-up en lokale bescherming van pc’s en mailservers

> Telenet Hotspots

Surf voor een volledig overzicht naar www.telenet.be/schoolnet/opties.

Prijzen exclusief btw en per locatie.
* SchoolNet Protect is ook verkrijgbaar voor 1 tot en met 4 locaties, maar de prijs per 

maand is dan € 195 (Protect M), € 225 (Protect L) en € 245 (Protect XL).

OVERZICHT

Minimum aantal locaties Vanaf 5* Vanaf 5* Vanaf 5*

Prijs per maand, per locatie € 95 € 125 € 145

Eenmalige activeringskost per locatie € 41,32 € 41,32 € 41,32

Vaste IP-adressen 5 5 5

Snelheid Ontvangen 25 Mbps 50 Mbps 100 Mbps 

Snelheid Versturen 2 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 

Managed router Cisco Ja Ja Ja 

Beveiliging met Secured Internet Gateway Ja Ja Ja 

Maandelijks datavolume Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Business support 24/07 24/07 24/07

SLA Ja Ja Ja

Extended management, per maand en per groep € 50 € 50 € 50

SCHOOLNET
PROTECT M

SCHOOLNET
PROTECT L

SCHOOLNET
PROTECT XL


