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EXCLUSIVE-FLEX

 BEHEER MET  
SKY ENTERPRISE

Management platform, 
volledig gericht op eenvoudige 

implementatie en beheer

 
HARDWARE 

Van welke appliances en 
services kunt u profiteren? 

 
EXCLUSIVE-FLEX 

Welke voordelen heeft 
Exclusive-Flex voor u? 

Ultieme eenvoud van implementatie
Start een managed firewall, netwerk en wireless dienst met een paar klikken.
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Ultieme eenvoud 
van implementatie
Wilt u de implementatie van een firewall, netwerk of wireless oplossing 
vereenvoudingen – zelfs zonder de noodzaak om op locatie te gaan – en tevens 
op een ultiem eenvoudige manier hier een managed dienst van maken richting uw 
klanten? Dit alles zonder voorinvesting doordat de hardware en software as a service 
worden aangeboden met Exclusive-Flex.

Exclusive-Flex biedt u dit alles op basis van 3 eenvoudige componenten:

1. Beheer met Juniper Sky Enterprise
2. Hardware
3. Exclusive-Flex  

ExclusivE-FlEx
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Beheer met 
Juniper Sky 
Enterprise
Juniper Sky Enterprise is een Cloud gebaseerde 
management oplossing (vanuit Europese cloud), 
volledig gericht op een eenvoudige implementatie en 
beheer. De oplossing beheert de EX Switches, NFX 
appliances en SRX Firewalls (zowel fysiek als virtueel), 
bovendien kunt u ook Aerohive Access Points met 
deze oplossing beheren.
Juniper Sky Enterprise is een SaaS-management 
oplossing (Software-as-a-Service). U logt in op 
een centraal dashboard en krijgt toegang, inzicht 
en controle over het netwerk van uw klanten. 
Het platform is volledig multi-tenant in te richten. 
Hierdoor beheert u meerdere klantnetwerken vanaf 
één platform doordat u per klant een omgeving 
aanmaakt. Door monitoring en rapportage 
biedt Sky Enterprise real-time inzicht in trends, 
netwerkprestaties, belangrijke statistieken en 
potentiële beveiligingsproblemen.

sky EntErprisE

FEATURES:
• Enterprise Cloud gebaseerde management as-a-service
• Multi-tenancy - beheer en configureer alle firewalls, switches en acces points in één portal voor 

al uw klanten. 
• Role based access met twee factor authenticatie – Geef gebruikers binnen uw portal 

verschillende rechten.
• Zero Touch Provisioning - Configureer nieuwe apparatuur zonder op  locatie te hoeven gaan.
• Krijg centraal inzicht in bedreigingen welke door de Juniper SRX Firewall zijn geblokkeerd.
• Switchinfrastructuur management – Beheer van Juniper EX switches vanaf een centraal punt.
• VPN Management– Creëer eenvoudig VPN-tunnels tussen Juniper SRX Firewalls. 
• Software Image Management, Upgrade en Bulk Updates.
• Monitoring – Krijg real-time inzicht in de status van Juniper devices en Aerohive Wifi access 

points.
• Detecteer problemen binnen het netwerk sneller en los deze op door gebruik te maken van 

krachtige troubleshooting tools.
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Hardware
FIREWALL
De SRX300 modellen combineren security, routering, switching en WAN-interfaces. Of men nu 
nieuwe services en applicaties op meerdere locaties implementeert, verbinding maakt met de cloud 
of de operationele efficiëntie verbetert, de SRX300-lijn biedt schaalbare, veilige en eenvoudig te 
beheren verbindingen.

Met de next-generation firewall en unified threat management (UTM) mogelijkheden is het ook 
eenvoudiger om bedreigingen te detecteren en proactief te verminderen en zo de gebruikers- en 
applicatie-ervaring te verbeteren.

Binnen Exclusive-Flex wordt iedere firewall standaard uitgevoerd met een licentie voor SKY 
Enterprise management en 24x7 JTAC support.

Naast de standaard services zijn er, afhankelijk van het model, nog extra security features aan toe te 
voegen. Deze zijn ook gratis te testen binnen het SKY Enterprise portal. Denk hierbij aan:

- SKY ATP: Advanced anti-malware protection.
- Application control.
- IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam bundle

Vanaf de SRX320 zijn er modules beschikbaar om extra connectiviteitsopties toe te voegen. Er zijn 
modules beschikbaar voor: 
- T1/E1
- ADSL2/2+
- VDSL2
- 3G/4G LTE 
- Dual powersupply (alleen voor SRX345)

HardwarE
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Afhankelijk van de benodigde prestaties bieden we vier firewall modellen aan. 

SRX300
Voor de beveiliging van kleine ondernemingen of branch-kantoren.
De SRX300 Services Gateway combineert de beveiliging, 
routing, switching en WAN-connectiviteit in een kleine 
desktop appliance. 

SRX320 
Voor het veilig verbinden van kleine ondernemingen met de optie 
voor het toevoegen van modules zoals 4G back-up

SRX340 SERVICES GATEWAY 
Voor het veilig verbinden van middelgrote bedrijfsfilialen.
De SRX340 combineert beveiliging, routering, switching 
en WAN connectiviteit in een 1- rack formaat. De SRX340 
ondersteunt een troughput tot 3 Gbps en 600 Mbps IPsec VPN

SRX345 SERVICES GATEWAY
Voor de beveiliging voor hoofdkantoor en grotere nevenlocaties.
De SRX345 ondersteunt een 5-Gbs troughput en 800 Mbps 
IPsec VPN. Dit model kan eventueel worden uitgevoerd met 
een tweede voeding.

Bekijk hier de datasheet.

HardwarE

https://www.juniper.net/assets/fr/fr/local/pdf/datasheets/1000550-en.pdf
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HardwarE

SWITCHES
De Juniper Networks EX2300 Ethernet-switch 
biedt een compacte oplossing met hoge dichtheid 
en kosteneffectieve oplossingen voor kleine 
netwerk omgevingen waar ruimte beperkt is en 
vermogen hoog moet zijn. Met een hoogte van 
1-U rackunit is de EX2300 ideaal als access-
layer switch in branch kantoren of als een 
geconvergeerde netwerk access switch in grotere 
netwerken.

Er zijn twee EX2300-switchmodellen beschikbaar 
die 24 of 48 10/100/1000BASE-T-poorten op 
één platform aanbieden. Beide modellen zijn 
beschikbaar met of zonder IEEE 802.3af Power 
over Ethernet (PoE) of 802.3at PoE + voor het 
voeden van aangesloten apparaten. De optionele 
10GbE uplink poorten op het frontpaneel zijn 
beschikbaar om verbindingen met apparaten van 
een hogere layer te ondersteunen.

EX2300-switches ondersteunen de Virtual 
Chassis-technologie van Juniper, waardoor 
er maximaal vier van de switches onderling 
kunnen worden verbonden en beheerd als een 
enkel logisch apparaat. De switches kunnen 
ook dienen als satelliet apparaten in een Junos 
Fusion Enterprise-implementatie, waardoor 
grote aantallen access switches kunnen worden 
samengevoegd tot een logisch beheerplatform.

Iedere switch binnen Exclusive-Flex wordt 
standaard uitgevoerd met een licentie voor SKY 
Enterprise management en 24x7 JTAC support.
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EX2300-C-12T/P: 
Een compact switch model met 12x1Gig 

ethernet poorten en 2x10GIG uplinks. De 12 
ethernet poorten kunnen al dan wel of niet met 

POE uitgevoerd worden. De EX2300 compact 
is daarnaast volledig stil omdat dit een model 

zonde ventilator is; ideaal voor kantoor en zorg 
omgevingen.

EX2300-24T/P OF EX2300-48T/P:
Een 1U switchmodel, welke wordt geleverd met 24 of 
48 x 1GIG poorten en 4x10GIG uplinks. De ethernet 

poorten kunnen POE uitgevoerd worden.

EX2300-24M OF –48M MULTIGIGABIT
AC wave 2 Acces points hebben poorten nodig die 
2.5GBPS aankunnen. Deze worden geleverd bij de 

MP modellen. Afhankelijk van het model hebben ze 
een aantal multigig poorten, daarnaast leveren alle 

accespoorten POE+.

Voor alle aangeboden switches is er de mogelijkheid om een virtual chassis te configureren, om 
het beheer verder te versimpelen. Deze feature heeft een licentie nodig. Daarnaast zijn er nog 
enhanced-license mogelijkheden voor IPv4 routing (OSPF v2/v3, IGMP v1/v2/v3, VRRP, and BFD), 
IPv6 routing (RIPng, OSPF v3, VRRP v6, MSDP, and PIM), and Real-Time Performance Monitoring 
(RPM).

Bekijk hier de datasheet.

HardwarE

https://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/ex2300m/
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WIRELESS 
Om uw netwerk oplossing naar uw klant compleet te maken, bieden wij naast de Juniper Switches 
en Firewalls wireless connectiviteit aan met Aerohive 
De Aerohive Access Points zijn voorzien van de nodige intelligentie om geheel zelfstandig te kunnen 
opereren, zonder gebruik van een controller. Ze zijn eenvoudig te configureren, te beheren en uit 
te breiden. Het management van de access points wordt uitgevoerd met de Hivemanager (NG). 
Middels dit systeem kunnen policies worden gepushed en kan bijvoorbeeld nieuwe firmware 
worden geïnstalleerd. 

ACCESS POINT AP130
De AP130 is een Access Point voor high-density omgevingen 
en geschikt voor tot 60 gebruikers. Het Access Point biedt high-
performance datasnelheden tot 867 Mbps in de 5 GHz-band. Het 
Access Point kan worden aangesloten met een 10/100/1000 Mb 
Ethernet aansluiting, beschikt over 2 radio’s, en opereert zowel 
op de 2,4 als de 5,0 Gigahertz-band.

     Bekijk hier de datasheet.

ACCESS POINT AP230
De AP230 biedt superieure prijs-prestatie verhoudingen en 
is geschikt tot 100 gebruikers. Het dual band Access Point 
biedt high-performance datasnelheden tot 1300 Mbps in de 5 
GHz-band. Het access point kan worden aangesloten met een 
10/100/1000 Mb Ethernet aansluiting, heeft een dubbele Gigabit 
Ethernet poort, beschikt over meerdere radio’s, en opereert met 
3×3 streams zowel op de 2,4 als de 5,0 Gigahertz-band. 

     Bekijk hier de datasheet.

ACCESS POINT AP250
De AP250 is een Wave-2 Access Point is een professioneel access 
point voor zakelijke doeleinden en uitgebreide netwerken met 
veel gelijktijdige gebruikers en toestellen. Het Access Point is 
geschikt tot 200 gebruikers. De AP250 heeft 3x3:3 MU MIMO-
radio’s op de 2,4 als de 5,0 Gigahertz-band en kan daardoor 
met meerdere apparaten tegelijkertijd communiceren, wat het 
netwerk een stuk sneller maakt, tot wel 2.6 Gbps. De AP250 
biedt ook Bluetooth Low Energy (BLE), zodat iBeacons kunnen 
worden gebruikt. 

     Bekijk hier de datasheet.

HardwarE

https://www.aerohive.com/wp-content/uploads/Aerohive_Datasheet_AP130.pdf
https://www.aerohive.com/wp-content/uploads/Aerohive_Datasheet_AP230.pdf
https://www.aerohive.com/wp-content/uploads/Aerohive_Datasheet_AP250.pdf
https://www.aerohive.com/wp-content/uploads/Aerohive_Datasheet_AP230.pdf 
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BEHEER MET SKY ENTERPRISE + HIVEMANGER NG
U kunt Juniper Sky Enterprise uitbreiden met Aerohive Acces points voor een wireless omgeving. 
De Aerohive Wi-Fi Access Points kunnen ook worden beheert door Juniper Sky Enterprise door 
middel van een reeds aanwezige API Integratie met HiveManager NG; zo heeft u het gehele 
netwerk van uw klanten eenvoudig inzichtelijk! 

Klik hier om de datasheet te bekijken. 

HardwarE

https://www.aerohiveworks.com/datasheets/Aerohive_Datasheet_HiveManager_NG.pdf
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Exclusive-Flex
HARD- EN SOFTWARE-AS-A-SERVICE 
Met Exclusive-Flex bouw je gemakkelijk een all-in management platform waar de klant per maand 
betaald voor de afgenomen hardware, software en services. U biedt uw klanten een pay-as-you-
go model aan op basis van Juniper Firewall, Juniper Switches en Aerohive Access Points. Alles heel 
eenvoudig beheerd met Juniper Sky Enterprise vanuit een centraal dashboard. Wij verzorgen de 
voorinvestering en blijven de looptijd eigenaar van de spullen.

FEATURES
- Startperiode van 12 maanden, daarna per kwartaal opzegbaar
- Iedere 3 jaar nieuwe hardware
- Geen voorinvestering
- Scherpe prijzen
- Bij de start van Exclusive-Flex is er een Sky Enterprise training inbegrepen

VOORWAARDEN
• De algemene voorwaarden van Exclusive Networks zijn van toepassing.
• Exclusive Networks behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren.
• De producten zijn en blijven eigendom van Exclusive Networks gedurende de gehele periode.
• Op de producten zijn de standaard garantie voorwaarden van Juniper Networks van toepassing 

omtrent support en vervanging bij defect. Een additioneel contract kan worden afgesloten als er 
een andere SLA gewenst is.

• De overeenkomst wordt aangegaan voor een startperiode  van 12 maanden. Deze 12 maanden 
worden gefactureerd per kwartaal. Na de 12 maanden betaalt u per kwartaal 

• Tot een contract totaalwaarde van €250,- betaalt u per kwartaal vooruit. De opzegtermijn is één 
maand voor kwartaal einde.

• Vanaf een contract totaalwaarde van €250,- kunt u ervoor kiezen om per maand te betalen.
• De opzegtermijn is één kwartaal
• De overeenkomst wordt aangegaan per order. Wanneer u aanvullende producten nodig heeft op 

een project wordt hier een nieuwe overeenkomst voor opgesteld.
• Het maand- of kwartaalbedrag wordt vooruit, aan het begin van elke periode aan u gefactureerd.
• De aanvang van het contract is de 1e van een maand. Wanneer de huurperiode ingaat 

gedurende de maand dan zal de eerste factuur het maandbedrag + extra dagen bevatten.
• Na het beëindigen van de overeenkomst dienen de producten binnen 14 dagen na de laatst 

betaalde periode te zijn geretourneerd. Anders wordt er wederom een maandbedrag in rekening 
gebracht.

• De producten dienen werkend, onbeschadigd en voorzien van alle geleverde accessoires aan ons 
te worden geretourneerd na beëindiging van het contract. Bij in gebreke blijven kan Exclusive 
Networks u een boete opleggen voor reparatie of vervanging.

• De geleverde producten kunnen producten zijn die reeds eerder zijn ingezet.

ExclusivE-FlEx
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Contact

Wenst u meer informatie of een offerte? 
Neem contact op via +31 (0)499 462121
of mail naar sales@exclusive-networks.nl 

contact

Exclusive Networks     |     Ekkersrijt 4601     |     5692 DR Son
www.exclusive-networks.nl     |    +31 (0)499 462121     |     info@exclusive-networks.nl

tel:31499462121
mailto:sales@exclusive-networks.nl
http://www.exclusive-networks.nl
tel:31499462121
mailto:info@exclusive-networks.nl


Pagina  |  14

Exclusive Networks     |     Ekkersrijt 4601     |     5692 DR Son
www.exclusive-networks.nl     |    +31 (0)499 462121     |     info@exclusive-networks.nl

http://www.exclusive-networks.nl
tel:31499462121
mailto:info@exclusive-networks.nl

