
Internet Service
Providers

Datacenters Carriers / 
Installatiebedrijven

System integrators
(LAN/WAN/LTE) 

Voor wie

Al 25 jaar zijn we onderscheidend door onze specialistische marktbenadering op het
gebied van Optical Networking en Carrier Ethernet. Wij zijn dé importeur en
Value-Add distributeur die met een team van specialisten een impact maken in de
wereld van netwerken.

• Diepgaande kennis van netwerk infrastructuren met een sterke focus op 
glasvezelcommunicatie.

• Een duidelijke visie en vergaande technische en commerciële ondersteuning
gedurende de hele productcyclus.

• We bieden oplossingen van zorgvuldig geselecteerde fabrikanten, waarbij
altijd de kennis intern geborgd is. 

Welkom bij
over wie we zijn en wat we doen



KlantenFabrikant

Onze rol in de keten

Netways

Ge-/verbruiktAdviseert
Engineering 
Installeert

Levert
Service & Support

Ontwikkelingen in de markt

Hoeveelheid data
blijft sterk groeien.

Verdere toename
van datacenters

en het gebruik van
snelle verbindingen.

Het aantal mobiele
applicaties neemt
nog steeds toe.
Toename van data-
stromen met gebruik
van mobiele data 5G.

Security, Identity &
Privacy: belang van
beveiliging binnen
ICT groeit en met

name voor het
(mobiele) internet.

Internet of Things (IOT)
apparaten zullen per
stuk niet veel data ge-
bruiken, maar wel door
het aantal invloed
hebben op datastromen.



“Wij werken al meer dan tien jaar met 
tevredenheid met Netways samen voor diverse 
providers op de zakelijke markt. Netways helpt 
ons indien er calamiteiten zijn, dit doen zij snel 
en efficiënt.  De communicatielijnen zijn kort en 
het contact is persoonlijk.
Tevens acteren zij als een sparring-partner en 
denken oplossingsgericht mee bij o.a. storingen 
en aanpassingen in systemen, waardoor hun 
service uitstijgt boven de standaard
dienstverlening.” 

Ed Bodeker

Netways Europe
Dé distributeur voor netwerk infrastructuren.

Wij helpen u met al uw vraagstukken.

U kunt een beroep doen op een,
in meer dan 25 jaar, opgebouwde

diepgaande kennis van netwerk
infrastructuren met een sterke

focus op glasvezelcommunicatie.
De focus op kwaliteit en vertrouwen. 

Weet wat je verkoopt en verkoop
wat je weet.

We bieden producten van 
zorgvuldig geselecteerde 
fabrikanten, waarbij altijd
de kennis intern geborgd is.
We voorzien u van alle relevante
adviezen om tot een goede 
oplossing te komen voor
uw klant.

We hebben
oplossingen

voor al uw
connectiviteits-

vraagstukken;
ook maatwerk.

Customer Journey

Ondersteuning bij het ontwerpen van
uw Ethernet- of glasvezelnetwerk.
CaPex en Opex.
LAN (Local Area Network)
WAN (Wide Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network).

De verschillende componenten
worden voorzien van configuratie

en worden tot een werkende 
oplossing samengesteld.

WDM, zowel CWDM als DWDM.
Optimalisatie van uw OTN.
Het toepassen van Full Single Fiber.
Het gebruik van Passieve WDM
apparatuur met OADM.
Het managen van uw gehele netwerk.



“We werken al meer dan 15 jaar met plezier
samen met Netways. De technische expertise
en daadkracht maakt dat we vele projecten in 
de zakelijke markt op het gebied van optische 
netwerken, switching en routing succevol
hebben afgerond. En met tevreden klanten.“

Ed Zalmstra 

Service contracten,
standaard of op maat.
Support Portal.
Verlengen van
garanties en repareren
van defecte units.

Wij verzorgen desgewenst de logistieke
werkzaamheden voor uw projecten;
Staging / installatie pakketten,
Retour / refurbishing
Her-inzetZowel met klanten

als leveranciers
bouwen wij continu
aan een langdurige
relatie met focus
op kwaliteit en
vertrouwen.
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