INTERNETT
Lynrask fiber til bedrifter i hele Norge
Vi opplever en eksplosjonsartet vekst i datatrafikk og kapasitetsbehov. Nye, tunge tjenester legger beslag på stadig mer
båndbredde. Samtidig blir bedriftene mer og mer avhengige av at datasystemene og nettverkene fungerer som de skal.
Broadnet leverer internett via fiber, SHDSL, VDSL, og ADSL, med fiber som det ypperste alternativet med sine suverene
egenskaper. Vi har teknologiene som dekker din bedrifts behov.
Bedriftene flytter nå også applikasjoner og andre tjenester som tidligere lå lokalt, ut i nettskyen. Dette forutsetter fiber for
å fungere optimalt. Fiber dekker nåværende og fremtidige kapasitetsbehov og reduserer sårbarheten dramatisk. Som
nasjonal aktør med eget landsdekkende fibernett, kan Broadnet garantere maksimal sikkerhet og stabilitet hele veien til din
bedrift.

Hastighet opptil

Hastighet opptil

INTERNETT FIBER

10 Gbps

INTERNETT SHDSL

20 Mbps

INTERNETT VDSL

60 Mbps

INTERNETT ADSL

20 Mbps

INTERNETT FIBER

TJENESTENE INKLUDERER

Svært høy hastighet og lik fart på opp- og nedlasting gjør
fiber til den optimale internettaksessen

Fast IP-adresse for Fiber

Fiber er den suverent beste teknologien for dataoverføring, og gir lynrask, sikker og stabil tilgang til skytjenester,
videomøter, IP-telefoni og andre kontorapplikasjoner

Feilmottak 24/7

Med fiber kan din bedrift øke effektiviteten og ta i bruk tjenester som sparer dere for kostnader og øker inntjeningen

INTERNETT VDSL
Høy hastighet på nedlasting kombinert med lav pris gjør
VDSL til et godt alternativ for mange bedrifter
Dekker bruksområdene til mange bedrifter: Internett,
e-post, skytjenester, videomøter og IP-telefoni

Garantert båndbredde (ingen overbooking)

TILLEGGSTJENESTER
Utvidet tjenestekvalitetsavtale (SLA)
Redundans med alternative føringer
Brannmur
DDoS-beskyttelse
Faste IP-adresser
E-post, webhotell og domener

INTERNETT SHDSL
Stabil internettaksess med lik hastighet på opp- og
nedlasting – perfekt alternativ til fiber
Gir rask og sikker tilgang til skytjenester, video-møter,
IP-telefoni og andre kontorapplikasjoner

INTERNETT ADSL
Internettaksess med raskere nedlasting enn opplasting
Sørger for god hastighet til surfing og e-post, passer til
butikker og kan kombineres med betalingsterminaler
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