Fiber Business
Dedikerad anslutning till företaget
När stabil och tillgänglig uppkoppling är affärskritisk för ditt företag är en dedikerad fiberanslutning
det självklara valet. Med Fiber Business får du en skalbar tjänst som kan anpassas efter ditt företag.
Välj mellan symmetriska hastigheter från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s och utöka antalet IP-adresser efter ditt
företags behov. Ett brett utbud av tillvalstjänster möjliggör en skräddarsydd lösning för verksamheten.

Utplacerad kundutrustning i världsklass
Fiber Business levereras med en accesswitch från branschledande Cisco, vilket möjliggör smidig
felsökning. Vårt nätverkscenter sköter driftövervakning varje dag, året runt. Servicenivån SLA Basic
ingår alltid och som Fiber Businesskund har du dessutom möjlighet att utöka servicenivån vid behov.

Få bättre flyt i vardagen
Att du har en stabil och kontinuerlig uppkoppling är viktigt för oss. Därför erbjuder vi Tillgänglig – en
lösning som säkrar din uppkoppling även vid oväntade situationer.
z

Mobilredundans – en extra förbindelse som tar över om du skulle råka ut för ett avbrott

z

DDoS-skydd – skydd mot överbelastningsattacker från världsledande Cisco

z

Dedikerad kapacitet – tjänsten levereras med garanterad bandbredd

Tillgänglig ingår som standard när du köper Fiber Business. Första månaden är kostnadsfri och
därefter får du ett förmånligt paketpris.

Med Fiber Business får du:

Du kan också välja till:

•

Mobilredundans

•

•

DDoS-skydd

IT-säkerhetspaketet TRYGG (Brandvägg,
Distansarbete, Umbrella DNS-skydd och
AMP Antivirus)

•

Dedikerad kapacitet

•

WiFi som tjänst

•

Fast internetaccess via optisk fiber

•

Internet- och VPN-access

•

Valbar hastighet, från 10 Mbit/s till 10
Gbit/s

•

Fast redundans

•

Fast eller dynamisk IP-adress med
möjlighet att utöka antalet

•

Utökad SLA-nivå

•

Switch som tjänst

•

SLA Basic med möjlighet att utöka
servicenivån

•

Molnaccess

•

SNMP Read

•

Obegränsad trafikmängd

•

Driftövervakning varje dag, året runt

•

Utplacerad Ciscoswitch för smidig
felsökning

Vill du veta mer?
Ring 0770-811 020 eller besök
bredband2.com/foretag

