
En enklere IT-hverdag
med SmartFiber
Komplett nettverksløsning tilpasset mindre bedrifter
Med SmartFiber fra GlobalConnect får din bedrift en komplett nettverksløsning som gir en
sikker og forutsigbar hverdag. SmartFiber er den perfekte løsningen for mindre virksomheter
med planer om å vokse, eller som har behov for alltid å være på nett – uansett.

Alltid sikker

Med SmartFiber får du både
brannmur og kryptert

sammenkobling av lokalkontorer.

Alltid oppdatert

Vi sørger for at din løsning alltid
er oppdatert – uten oppgradering
av utstyr eller fysisk vedlikehold.

Alltid tilkoblet nett

En 4G-forbindelse slår automatisk
inn om uhell skulle inntreffe og

fiberen går ned.

Alltid tilpasset bedriftens behov

Med SmartFiber er det enkelt å
koble på flere lokalkontorer og å
tilpasse nettverket når behovene

endres.

Alltid tilgjengelig

SmartFiber sørger for at
bedriftens viktigste systemer

alltid har første prioritet – ingen
flere flaskehalser i nettverket.

Alltid full innsikt

SmartFiber-portalen gir til enhver
tid full innsikt i nettverksløsningen,

råd om hvordan ytelsen kan
forbedres og enkel tilgang til

selvbetjening.

Les mer på globalconnect.no/smart-fiber eller ring oss på 08150.

Derfor skal du velge SmartFiber

SmartFiber



Funksjonsoversikt

Tilleggstjenester

Om GlobalConnect
GlobalConnect er den ledende leverandøren av fiberbasert datakommunikasjon og datasentre i Nord-Europa. Vi har en
tydelig ambisjon: Å gjøre visjoner til virkelighet gjennom å koble sammen mennesker, virksomheter og samfunn.

I Norge har vi vårt eget landsdekkende fibernettverk, og totalt eier og drifter vi mer enn 84.000 kilometer fiber og 27.000
kvadratmeter sikre datasentre i Norge, Danmark, Sverige, Finland og det nordlige Tyskland. Med det som plattform tilbyr vi
markedsledende løsninger innen nettverk, IT-sikkerhet, sky og telefoni som gjør det mulig for deg å fokusere på det du
brenner for – din egen virksomhet og vekst.

Lynrask fiber med overvåking 24/7

Fast track-levering (levering innen 2 uker via 4G)

Extended Security – driftet brannmur med utvidet funksjonalitet

Extended WiFi – switch og ekstra aksesspunkter som dekker inntil 500 m2

Kom på nett-garanti

WiFi med gjestenett

(tilleggstjeneste)

Innebygd brannmur

(tilleggstjeneste)

Ekstra 4G-forbindelse som tar over hvis fiberen går ned

Enkel og sikker sammenkobling av lokalkontorer

Innsikt i bruk av båndbredde og nettverksressurser samt tilgang til
selvbetjening via kundeportal

Applikasjonsprioritering – sikrer at dine viktigste systemer og
applikasjoner alltid har nok kapasitet

SmartFiber

SmartFiber

Fiber Internett
Standard

Fiber Internett
Standard

Les mer på globalconnect.no/smart-fiber eller ring oss på 08150.


