SmartFiber

En smart netværksløsning.
Perfekt til mindre
virksomheder.
Helt sikkert. Helt enkelt.

Med SmartFiber fra GlobalConnect får du og din virksomhed
den hurtigste internetforbindelse på markedet med en komplet
netværksløsning, som giver dig en sikker, enkel og trådløs hverdag,
hvor tingene bare virker og bliver opdateret automatisk.
Nye tjenester, som fx udvidede sikkerhedsfunktioner, bliver
automatisk tilgængelige uden skift af hardware og kan tilvælges
individuelt.
I stedet for at bekymre dig om IT-problemer, kan du bruge din tid på
at passe og udvikle forretningen. Opgrader din virksomhed til
SmartFiber i dag, og opdag alle fordelene ved morgendagens
netværksløsning: Fast kontaktperson, én boks, én leverandør, én
faktura.

Sådan får du SmartFiber
Gå ind på globalconnect.dk/smart-fiber
1

Tjek om du kan få SmartFiber

2

Hvis ja: Udfyld kontaktformularen og send

3 Så kontakter vi dig hurtigst muligt og aftaler det
praktiske

Masser af gode grunde
Altid sikker
Indeholder firewall og adgang
til de nyeste sikkerhedstjenester.
Altid online
4G backup-forbindelse (Mobile failover),
som automatisk aktiveres i tilfælde af udfald.
Altid tilgængelig
Prioriterer den datatrafik, der er
vigtigst for forretningen.
Altid opdateret
Softwarebaseret løsning med automatisk
opdatering uden behov for nyt udstyr eller
fysisk vedligeholdelse.
Altid miljøvenlig
Reducerer strømforbruget med over
80 % sammenlignet med traditionelle
netværks- og fiberløsninger.
Alt fra én leverandør
Fast kontaktperson. Én boks,
én leverandør, én faktura.

Smart løsning til en travl hverdag
SmartFiber er indstillet til at prioritere forretningskritiske programmer og applikationer så du fx altid er sikker på, at der
er god forbindelse til CRM-system og webshops, mens mindre vigtige områder kommer bag i køen, hvis der er heftig
trafik på netværket.
For langt de fleste moderne virksomheder er det afgørende, at de digitale forbindelser til omverdenen altid virker.
Derfor indeholder SmartFiber-boksen naturligvis en 4G backup-forbindelse (Mobile failover), som automatisk kobler
til, hvis den faste forbindelse bliver afbrudt.

Læs mere og tjek om du kan få SmartFiber på globalconnect.dk/smart-fiber

