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Sewan Belgium brengt VDSL op de markt waarbij automatisering en 
dienstverlening centraal staan 

 
Sewan Belgium biedt haar partners een VDSL-dienst aan waarbij autonoom beheer en 

een lokale dienstverlening gecombineerd worden met de netwerkdekking van 
Proximus.  

 

 
 
Vanaf vandaag worden VDSL-toegangsverbindingen beschikbaar gesteld aan de 
partners van B2B-operator Sewan. Deze snelle internettoegang (met een 
downloadsnelheid tot 100 Mb/s) combineert de nationale dekking en kwaliteit van het 
Proximus-netwerk met de expertise van Sewan op het gebied van tooldesign voor beheer 
en monitoring op afstand. Het nieuwe VDSL-aanbod is beschikbaar via Sophia, het 
platform van de operator dat haar partners totale autonomie biedt bij het beheren van 
hun klantenbestand: van de bestelling tot aan de facturering. 
 
Sophia, het hart en de ziel van Sewan, is een 100% geautomatiseerd dashboard dat door 
het bedrijf ontwikkeld is voor de indirecte verkoop. Met deze interface is het mogelijk om 
in een paar klikken producten en oplossingen te bestellen, klanten automatisch te 
factureren en alle diensten in real time te configureren.   
 
Hoogwaardige dienstverlening staat te allen tijde voorop 
 
Zoals alle andere producten en diensten van Sewan, geniet het nieuwe VDSL-aanbod 
van een optimale kwaliteitsservice dankzij het unieke white label model, waardoor de 
partners beschikken over: 
 

- Autonomie bij het uitvoeren van de geschiktheidstests en het geautomatiseerde 
bestelproces, zonder tussenpersonen, met een VDSL-implementatie binnen 20 
werkdagen 
 

- Auto-provisioning voor het configureren en leveren van de modem zonder 
externe interventie (plug & play)  

 
- 24/7 monitoring op afstand voor een efficiënt en proactief netwerkbeheer, dankzij 

de realtime bewaking van de connectiviteit, de prestaties en het gebruik van het 



volledige klantenbestand. Het netwerkbeheer wordt tevens gefaciliteerd door het 
exclusieve gebruik van statische IP-adressen. 

 
 
Innovatieve oplossingen ten gunste van partners en hun klanten 
 
De filosofie van Sewan is gebaseerd op het industrialiseren van haar model om de 
kwaliteit van de diensten te optimaliseren en het beheer ervan te vereenvoudigen. Dit 
doet het bedrijf door middel van de vertrouwensrelaties die zij met haar netwerk 
opbouwt. Dankzij de innovatieve oplossingen zijn de eindgebruikers te allen tijde 
verzekerd van een efficiënte en snelle dienstverlening. Het volledige productenaanbod 
van Sewan kan uitgebreid worden met een breed gamma aan diensten en beschikt over 
ondersteuning door een deskundig team. 
 
 

Vind Sewan op: 
     

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Open2Europe: 

 
 

Mascha Wismans 
+33 1 55 02 15 19 

m.wismans@open2europe.com 
 

 
 

Over Sewan  
 
Sewan is een 100% Cloud-based, gebruikersgerichte operator en host. De groep werd 
opgericht in 2007 en telt nu 500 medewerkers en 850.000 eindgebruikers in 4 Europese 
landen: Frankrijk, Spanje, Duitsland en België. Sewan wil het gebruik van 
communicatiediensten die essentieel zijn voor bedrijven vereenvoudigen. Het biedt vaste 
en mobiele telefonie, internettoegang, samenwerkingstools en Cloud-diensten. Sewan 
heeft een Europees netwerk van meer dan 1.000 distributiepartners, waaronder 
exploitanten, IT-integratoren, telefooninstallateurs en internetserviceproviders. Meer dan 
75.000 bedrijven, waaronder 2.000 IHO's, maken momenteel gebruik van haar diensten.   
 
Meer informatie op: www.sewan.be  
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