ISDN via fiber

Flyt jeres
ISDN-løsning
til fibernettet
De personlige samtaler – korte eller lange – via telefon er et vigtigt
element i dagligdagen, hvor virksomhedens medarbejdere kommunikerer
på kryds og tværs med hinanden, med kunder, med leverandører og
andre samarbejdspartnere.
Flyt jeres ISDN til GlobalConnects lynhurtige fibernet. Så får I en stabil og
fremtidssikret løsning, leveret af et af de førende teknologi- og
datakommunikationsselskaber i Nordeuropa.
Og så kan I fortsætte med at bruge jeres nuværende ISDN-udstyr
(telefoner, PBX omstillingsbord osv.) og jeres linjer. Også hvis I er kunder
hos TDC, som lukker sit ISDN-netværk i løbet af 2021.

Så let kan I flytte ISDN til fibernettet
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En ISDN-gateway bliver koblet direkte sammen med
eksisterende fiber fra GlobalConnect. Hvis I ikke allerede

Dine fiberfordele
hos GlobalConnect
Maksimal sikkerhed
Integration med GlobalConnects redundante
og højtydende connectivity-tjenester sikrer
optimal stabilitet og maksimal sikkerhed
med permanent overvågning.
Attraktiv prisstruktur
Lave basis- og opkaldsgebyrer i samarbejde
med førende operatører over hele verden.
Attraktive faste priser og tilpassede takster.
Desuden lave gebyrer pr. kanal.
Fremtidssikret fleksibel løsning
I kan fortsætte med at bruge det nuværende
ISDN-udstyr via fiber, så længe I vil. I kan
også opgradere til en fremtidssikret Voice
IP-telefoniløsning, når I er klar til det.

har en lynhurtig og stabil forbindelse fra GlobalConnect, så
tjek om I kan få fiber her
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Jeres nuværende ISDN-udstyr forbindes til boksen.

3 I kan nu bruge det ISDN-udstyr, I allerede har, og beholde
jeres nuværende telefonnumre.

Bemærk:
TDC lukker sit
ISDN-netværk
i 2021

Brug jeres nuværende udstyr eller opgrader til Voice IP
I kan fortsætte med at bruge det nuværende ISDN-udstyr via fiber, så længe I vil. Det er også muligt
at erstatte ISDN med en sikker, pålidelig og fremtidssikret Voice IP-telefoniløsning, hvis I foretrækker det.

Kontakt os her

Så tager vi en uforpligtende dialog om hvilken ISDN-løsning, der passer bedst til jeres dagligdag.

Læs mere om ISDN via fiber på globalconnect.dk/behold-isdn

