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Internet, Wi-Fi-netværk og sikkerhed 
“Alt-i-en”-pakke

v.1.5 05-10-20

Sikkert trådløst internet - Alt i en pakke

Fordele med Sikkert trådløst internet

Har du brug for sikker internetadgang overalt i firmaet?

Alle forventer at have nem, hurtig, sikker og trådløs adgang til internettet. Opgaven med at installere, drifte og vedligeholde 
Wi-Fi tager tid. Vi tilbyder trådløs og sikker internetadgang overalt i din virksomhed som en service. Dvs., at vi tager ansvaret 
og kon�gurerer, drifter og vedligeholder dit Wi-Fi netværk overalt i virksomheden. Vi står for driften, som vi styrer og 
kon�gurerer og overvåger med alarmer fra centralt hold. Det eneste, som du skal gøre, er at glæde dig over, at du og dine 
kolleger kommer hurtigt og nemt på et kraftfuldt Wi-Fi-netværk.

Vi kon�gurerer Wi-Fi-netværket fra centralt 
hold efter din fysiske installation
Vi monitorer og overvåger Wi-Fi-netværket, så 
det altid virker optimalt
Vi sørger for sikkerhedsopdateringer og patches 
på Wi-Fi-enhederne
Går en Wi-Fi enhed i stykker, ombyttes den uden 
beregning

Skalérbar løsning - du betaler kun for det, du har brug
for og kan udvide netværket i takt med forretningen
Ingen uforudsete udgifter

Hvis uheldet er ude, udreder vi problemer i Wi-Fi-
netværket hurtigst muligt
Du skal ikke tænke på Wi-Fi-teknik. Du kan fokusere på 
kerneforretningen

  Tekniske specifikationer

•  xDSL internetforbindelse med router
•  Small Business �rewall
•  16 ports edge switch med PoE+
•  2 stk. Ruckus 510 Access Points

  Sikkert trådløst internet
  alt-i-én startpakke

•  Pris for oprettelse: 0,- kr.
•  Pris for driftsservice: 1.499,- kr. ekskl. moms pr. mdr.
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Internet, Wi-Fi-netværk og sikkerhed
“Alt-i-en”-pakke

Kom hurtigt i gang med vores alt-i-én pakke  

Udfyld formularen i dag, så sætter vi i gang i morgen

Bestilling af Alt-i-én ”Sikker trådløs internet”-pakke

Ring til os 
8888 7777 og hør nærmere

Se mere på 
ipvision.dk/alt-i-en-pakke

ipvision a/s  •  Skodsborgvej 305 D  •  2850 Nærum  •  Tlf.: (+45) 8888 7777  •  info@ipvision.dk  •  www.ipvision.dk

Firmanavn:        Antal lokationer: 

CVR-nr.:         Ønsket lev. dato: 

 

Hovedkontor  
Vejnavn/-by:
Postnr. /-by: 

Adresser

Lokation 2 
Vejnavn/-by:
Postnr./-by: 
 

Lokation 3  
Vejnavn/-by: 
Postnr./-by:
 

Lokation 5 
Vejnavn/-by: 
Postnr./-by: 
 

Lokation 6 
Vejnavn/-by.:
Postnr./-by: 
 

Lokation 4  
Vejnavn/-by:
Postnr./-by: 
 

(Datoen garanteres ikke pga. varierende lokale underlev. forhold)

Ved �ere lokationer fremsendes bilag med alle lokationers adresser. 

Mailadresse til fakturafremsendelse:

Titel:

   
Dato:

Navn:

Underskrift:

Aftalebetingelser ses på https.//ipvision.dk/aftalebilag

 Ja, jeg har læst og accepterer aftalebetingelser.

Ja tak til “Alt-i-en”-pakke

Print formularen ud, underskriv og send til ipvision a/s - Skodsborgvej 305 D - 2850 Nærum

Ja, så snart jeg modtager mit �rmas kundenr., 
tilmelder jeg mit �rma til Nets Leverandørser-
vice via https://ipvision.dk/leverandørservice.
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