
Få full innsikt i nettverksytelse – helt
ned på applikasjonsnivå – og råd om
hvordan ytelsen kan forbedres

Rask og enkel tilgang til hjelp når du
trenger det, enten via selvbetjening
eller vår kundeservice

Bli varslet hvis feil oppstår og få
umiddelbar hjelp

Oppgrader eller endre ditt
abonnement direkte i portalen

Følg installasjonsprosessen og få
innsikt i status og informasjon om hva
som vil skje videre

Kom enkelt i gangmed våre steg-for-
steg-guider og sikre at bedriften får
mest mulig ut av løsningen

Få full oversikt over dine fakturaer og
avtaleinformasjon

Med SmartFiber fra GlobalConnect får din bedrift alt i ett; lynrask fiber og 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.

Vår kundeportal gir deg enkel tilgang til selvbetjening og nyttig innsikt i din bedrifts
nettverksløsning – døgnet rundt, uansett hvor du befinner deg.

customerportal.globalconnect.no

Full innsikt i nettverket med
SmartFiber-portalen

SmartFiber
Portal



Få rask tilgang til hjelp
Dersom du har behov for hjelp eller noe uforutsett
skulle skje vil du raskt og enkelt komme i kontakt
med vår kundeservice. Du vil også varsles og
holdes oppdatert ved eventuelle feil som påvirker
din SmartFiber.

Få innsikt i din nettverksytelse

SmartFiber gir deg helt nye muligheter til å
overvåke og optimalisere nettverksytelsen.
Portalen har et intuitivt og oversiktlig grensesnitt
og lar deg enkelt administrere løsningen din.

Kom enkelt i gang med løsningen

Våre lettfattelige steg-for-steg-guider og svar på
vanlige spørsmål hjelper deg både å komme raskt i
gang og sikrer at din bedrift får fullt utbytte av alle
mulighetene i SmartFiber.

Se status på din leveranse

I portalen vil du se tidslinje og status for
installasjon av din SmartFiber. Du vil alltid være
oppdatert ved eventuelle endringer og få tips til
hvordan du kan forberede deg til installasjonen.

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

Portalen gjør det enkelt å være kunde hos
GlobalConnect


