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FirmTel lanceert Private APN

Veilige toegang tot bedrijfsnetwerk ongeacht locatie

Zoetermeer, 9 december 2013  – telecomoperator FirmTel introduceert vandaag een

nieuwe Private APN-dienst: GSM-on-LAN. Hiermee krijgen mobiele werkers veilig toegang tot

het internet en hun bedrijfsnetwerk, ongeacht waar zij zich bevinden. Door de unieke

samenwerking met IT-dienstverleners wordt deze technologie nu ook toegankelijk en

betaalbaar voor het MKB.

We horen er de laatste tijd steeds vaker over: veiligheidsdiensten hebben met een druk op de

knop toegang tot allerlei privacygevoelige informatie. Big Brother is watching you.

Maar wie kijkt er nog meer mee? En blijft het wel bij kijken?

Voor veel ondernemingen zijn deze vragen niet nieuw. Hun ICT-infrastructuur is er zelfs op

ingericht: met zwaar beveiligde serverruimtes, stringente firewalls en strakke

gebruikersrechten. Dit is niet voldoende wanneer de werkzaamheden ook mobiel plaatsvinden.

Mobiele medewerkers maken namelijk doorgaans gebruik van onbeveiligde (mobiele)

verbindingen met het internet en het bedrijfsnetwerk. Daardoor kan in principe iedereen met

een beetje technisch verstand van zaken ook gewoon meekijken. En erger. FirmTel biedt hier

een oplossing voor.

Via GSM-on-LAN wordt al het GSM dataverkeer dus gerouteerd naar het bedrijfsnetwerk (LAN)

van de klant. Het mobiele toestel fungeert daarmee hetzelfde als iedere andere PC op het

bedrijfsnetwerk. Daarnaast profiteert het toestel van de daar aanwezige firewall en andere

beveiligingsmaatregelen voor toegang tot bedrijfsinformatie en het internet.

GSM-on-LAN onderscheidt zich duidelijk van concurrerende oplossingen door gemak en

beschikbaarheid.

Over FirmTel



FirmTel is sinds 2011 actief als onafhankelijke telecomoperator. Ten behoeve van de zakelijke

markt ontwikkelt FirmTel no-nonsense telecomoplossingen met een focus op het mobiele

werken. Alle diensten van FirmTel worden geleverd via een gekwalificeerd netwerk van IT-

dienstverleners die lokaal zorgdragen voor installatie en ondersteuning. Zie: www.firmtel.nl.
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OVER PORTLAND

Portland distribueert innovatieve software gericht op het MKB, louter via resellers. Portland zoekt wereldwijd naar
schaalbare software van ambitieuze ontwikkelaars die beter en goedkoper is dan traditionele oplossingen.
Daarmee creëert Portland kansen voor resellers en hun klanten, terwijl ontwikkelaars een partner vinden in
Portland voor toegang tot de Benelux. Zie: www.portland.eu.
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