INTERNETT FIBER
Lynrask fiber til bedrifter i hele Norge
Vi opplever en eksplosjonsartet vekst i datatrafikk og kapasitetsbehov. Nye, tunge tjenester legger beslag på mer og mer
båndbredde. Bruk av video, skybaserte tjenester og kontinuerlig bruk av nettbrett og smarttelefoner er tunge drivere av
datatrafikk.
Denne tendensen er klar også i bedriftsmarkedet. Datatrafikken øker, samtidig som bedriftene blir stadig mer avhengige
av at datasystemene og nettverkene fungerer som de skal. Bedriftene flytter nå også applikasjoner og andre tjenester
som tidligere lå lokalt, ut i nettskyen. Dette forutsetter fiber for å fungere optimalt. Broadnet leverer den kapasiteten og de
løsningene som kreves for å møte denne utviklingen.
Infrastruktur er kritisk for norske bedrifter, og etterslep på fibernett kan koste norske bedrifter deres konkurranseevne. Fiber
dekker nåværende og fremtidige kapasitetsbehov og reduserer sårbarheten dramatisk. Som stor, nasjonal aktør med eget
landsdekkende fibernett med suveren dekning, kan Broadnet garantere høyeste kvalitet hele veien til din bedrift.

Internett Fiber leveres med hastigheter opptil 10 Gbps:
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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 dekker kapasitetskravene til all internettbasert
kommunikasjon – krevende internettaktiviteter som
videomøter, streaming, skybaserte tjenester (cloud
computing), filutveksling, IP-telefoni og hjemmekontor
går problemfritt
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Internkabling opp til 50 meter og fire hulltakinger (IK50)
for Internett Fiber ved 48 mnd. binding.
Feilmottak 24/7

TILLEGGSTJENESTER

Broadnet leverer fiber til bedrifter og offentlige virksomheter i hele Norge via Broadnets eget landsdekkende
fibernett

Utvidet tjenestekvalitetsavtale (SLA)

Broadnet garanterer høyeste kvalitet, maksimal sikkerhet
og stabilitet hele veien til din virksomhet

DDoS-beskyttelse

Redundans med alternative føringer
Brannmur
Faste IP-adresser
E-post, webhotell og domener
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