
Med Extended WiFi får du en komplett driftet, overvåket og dokumentert lokal nettverksløsning 
som sikrer gode brukeropplevelser, og frigjør både tid og ressurser for din bedrift. 

Dette tilleggsproduktet kommer med to separate trådløse nettverk — et for internt bruk til deg 
og dine medarbeidere, og et for gjester hos din bedrift.

Enkelt å koble til utstyr
Å koble opp alle dine interne 
enheter som datamaskiner, printere, 
skannere, mobiltelefoner, og 
sikkerhetsenheter har aldri vært 
enklere. Alt uten behov for ekstra 
IT-hjelp, og du får automatisert de 
riktige sikkerhetsprofilene.

Hvorfor velge Extended WiFi til din bedrift? 

Fristill deg fra kabler
Når internettet rekker overalt er 
det ikke behov for å dra lange 
kabler rundt i lokalet. Fristill deg fra 
kabelavhengigheten, og spar tid, 
plass og penger. 

Gjestenettverk
Fornøyde kunder og gjester kommer 
alltid først — og det blir dem med 
et eget gjestenettverk. Da kan de 
fortsette egne aktiviteter uten at det 
fører til sikkerhetsrisiko for ditt eget 
interne nettverk. 

Alltid god dekning
Legg til rette for en fleksibel arbeidsplass 
der medarbeidere alltid kan være trygge 
på at det trådløse nettverket er stabilt, 
sikkert og raskt — spesielt når det er 
behov for bedriftskritiske applikasjoner 
som video- og konferansesamtaler.

Fremtidssikret infrastruktur 
Vi sørger for at din infrastruktur er 
fremtidsikrett med teknologi som er 
skreddersydd din bedrifts behov — 
fullt skalerbart både opp og ned. 

Fokuser på det som teller
Med et nettverk som er enkelt å 
administrere får du frigjort ressurser 
til de viktige oppgavene i din bedrift.

Stabilt og sikkert nett overalt hos din bedrift
Extended WiFi

Med ekstra WiFi-punkter får du signal akkurat der du trenger det

Frigjør tid og ressurser til bedriften din – bestill Extended WiFi i dag.

https://www.globalconnect.no/


Pakker og priser

Les mer på globalconnect.no

Hvor mange WiFi-punkter trenger din bedrift?
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Extended WiFi Standard Extended WiFi Plus

Antall aksesspunkter 1* 2**

Dekning 80 Kvm* 160 Kvm**

Anbefalt maks antall brukere 40 80

Antall interne svitsjporter 4 8

Gjestenett

Etablering og installasjon

Robust passordbeskyttet WiFi 
(WPA3)

Oppetid 99% 99%

Pris NOK 269,-/mnd. NOK 829,-/mnd.

Pris per ekstra aksesspunkt NOK 229,-/mnd. NOK 229,-/mnd.

Avtaleperiode 36 mnd. 36 mnd.

*Mulighet for å utvide med to ekstra aksesspunkter som gir en dekning inntil 240 Kvm
**Mulighet for å utvide med tre ekstra aksesspunkter som gir en dekning inntil 500 Kvm

https://www.globalconnect.no/

