reference case
jongeren kunnen geen dag zonder internet

jongeren kunnen geen dag
zonder internet
iunxi beheert het netwerk voor de projecten
van Change=
Change= is gericht op het realiseren van sociaal duurzame transities (een ‘change’)
binnen bepaalde maatschappelijke doelgroepen, waarbij zij voor deze doelgroepen een
verandering realiseert in de wijze waarop men werkt, woont, leert en leeft. Met deze
transitie creëert Change= een verbeterd toekomstperspectief en draagt zij bij aan een
betere samenleving op sociaal-maatschappelijk gebied.
Change= is een uniek woonconcept dat vormgeeft aan wonen voor jongvolwassenen.
Voor deze groep is het erg lastig om een betaalbare eigen woning te vinden; 10 jaar
op een wachtlijst staan is tegenwoordig geen uitzondering meer. Het woon-communityconcept biedt jongeren een omgeving waarin alle aspecten op de gebieden van werken,
wonen, leren en leven geoptimaliseerd zijn ter verbetering van hun kansen in de
maatschappij. Samen met partners is het mogelijk om deze visie te realiseren
en een werkelijke verbetering te creëren. iunxi is de partner die de infrastructuur binnen
deze projecten voorziet.

van alle gemakken voorzien
De nieuwe generatie van werkende jongvolwassenen zijn opgegroeid in een
wereld waarin het niet bestaan van internet ondenkbaar is. De wooncomplexen
bevinden zich op centrale plekken met het openbaar vervoer op loopafstand. Alle
aparte woonunits hebben eigen voorzieningen, zo kunnen de bewoners geheel
zelfstandig wonen in een inspirerende en dynamische omgeving, tegen een
betaalbare huur. Change= is een volledig woonconcept, waarbij wonen niet
een opzichzelfstaand element is, maar onderdeel is van zes elementen: werken,
wonen, leren, leven, zorg en veiligheid. In ieder pand worden de zes elementen in
de vorm van specifieke diensten aangeboden. Voor jongeren is het hebben van
een internetverbinding daarbij heel belangrijk.

“Van de digitale toegangskey tot bewakingscamera’s en van
WiFi tot het glasvezelnetwerk, iunxi ontwerpt en beheert de
digitale verbindingen voor de woonprojecten van Change=.”

Change= & iunxi
In het Change= gebouw worden diensten en functionaliteiten aangeboden waarvoor
een solide netwerkinfrastructuur vereist is. Denk aan de digitale key waarmee de
bewoners binnenkomen, de airconditioning en de camera’s die zorgdragen voor
een veilige omgeving. Daarnaast wordt in iedere woonunit internet-, televisie, en
telefonie aangeboden. Iedere woonunit wordt daarom voorzien van een betrouwbare
glasvezelverbinding en de benodigde hardware, waardoor iedere jongere gebruik kan
maken van deze digitale voorzieningen.
De zakelijke kant van het netwerk, waarmee de camera’s en toegangsbeveiliging
worden aangestuurd, als ook het internet waarover de televisie-, internet-, en telefoniediensten lopen, zijn gebaseerd op een betrouwbare en veilige netwerkinfrastructuur.
iunxi verzorgt en beheert deze netwerkinfrastructuur. Niet alleen heeft iunxi het netwerk
ontworpen, geïmplementeerd en in beheer genomen, ook stemmen wij samen met de
toeleveranciers van de diensten die in de Change= gebouwen worden aangeboden af
dat zij beschikking hebben over de gewenste functionaliteit. Zo zorgen wij ervoor dat
alle factoren die nodig zijn voor een prettige woon- en werkomgeving gerealiseerd
kunnen worden. iunxi is daarmee als het netwerkvoorzieningen betreft, het aanspreekpunt voor meerdere partijen.

over iunxi
iunxi implementeert, beheert en optimaliseert bedrijfsnetwerken. Ook het integreren
van datacenter en cloud oplossingen horen daar bij. Vanuit een hechte samenwerking
met de klant fungeert iunxi als het technisch geweten dat kiest voor slimme oplossingen.
Hoogwaardige technologieën, een waardevol netwerk en specialistische kennis resulteren
in een betrouwbare digitale infrastructuur met maximale beschikbaarheid waar de klant
geen enkel omkijken naar heeft.

zakelijk netwerk service provider
iunxi is van absolute meerwaarde voor u vanwege haar eigen service provider netwerk.
Met eigen POP locaties in Nederland, België en Duitsland die onderling aangesloten zijn
op iunxi’s glasvezel core netwerk biedt het de mogelijkheid om een groot aantal network
access providers aan te sluiten. Zo kunnen wij klanten voorzien van laag 2 en laag 3 diensten
in Europa en daarbuiten; niet alleen in datacenter locaties maar ook op elke andere locatie
wereldwijd. De verhouding tussen benodigde en maximaal beschikbare capaciteit is
dusdanig ruim ingeschaald dat vertragingen en opstoppingen niet optreden.

aandacht en kwaliteit
De combinatie van iunxi’s geavanceerde netwerk en onze persoonlijke aanpak, zorgt
ervoor dat u kunt rekenen op een uiterst betrouwbare infrastructuur. Welke diensten u
ook bij ons afneemt, u krijgt altijd onze aandacht en kwaliteit. Eén aanspreekpunt, iunxi
houdt volledige controle op de totale infrastructuur en kan als geen ander snel schakelen
bij onvoorziene issues of om een nieuw netwerk snel in de lucht te krijgen. Zo nemen we de
verantwoordelijkheid over die het managen van een moderne ICT-omgeving van u vraagt.
Of u nu de gehele of een gedeelte van uw infrastructuur bij ons onderbrengt,
bij iunxi bent u verzekerd van:
eerlijke analyse
onafhankelijk advies
pragmatische aanpak
ISO 27001 gecertificeerd
hoogwaardige netwerkexpertise
optimaal resultaat & kwaliteit
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