
Internet fra Flexfone
Lynhurtigt og sikkert



Virksomhedens livsnerve
Uden en hurtig, sikker og stabil internetforbindelse er 
de fleste virksomheder hæmmet på deres effektivitet. 

Vi vil derfor starte med at slå fast, at I kan få præcis 
den internetforbindelse, som I har brug for. Dermed 

kan I arbejde endnu mere effektivt. 

FIBER
Op til

1000 Mbit
I skal vælge en fiber-forbindelse, hvis 

I sender/modtager store filer, har 
mange medarbejdere og benytter 
større webbaserede programmer.

Op til

xDSL

150 Mbit
I skal vælge en xDSL-forbindelse, 
hvis I sender/modtager e-mails, 

surfer på nettet og benytter mindre 
webbaserede programmer.



Men internet fra Flexfone 
er meget mere end hastighed...



Understøtter jeres arbejdsgange
Vores internetforbindelser er ikke “kun” hastighed. Vi har sørget for, at vores tekniske setup 

kan klare flere forskellige udfordringer for jeres virksomhed og medarbejdere.  

Vi har skræddersyet vores internetforbindelser, så de 
understøtter vores funktionelle kommunikationsløsning. 
Vi har bl.a. sørget for en prioriteret internetlinje til jeres 
telefoni, så I ikke vil opleve udfald i telefonerne, selv hvis 

jeres internetforbindelse oplever en øget belastning. 

Dermed skal I ikke være bange for tabte kald eller 
hakkende stemmer, da vi har sikret, at I altid har krystalklar 

lyd i telefonrøret.  

IP-telefoni

Arbejdsstationer, som ofte består af en fysisk placering med et 
skrivebord og en computer mm., er for de fleste medarbejdere 

det primære arbejdsredskab. Det er derfor altafgørende, at 
disse arbejdsstationer fungerer optimalt - herunder en hurtig 

og stabil internetforbindelse. 

Derfor har vi gearet vores tekniske setup, så vores forbindelser 
kan levere internet til flere arbejdsstationer på én gang - både 

kablet og trådløst.

Arbejdsstationer

Det kan betyde en stor forskel for jeres medarbejdere, hvis 
de har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Derfor har vi sørget for, at jeres medarbejdere kan få en 
internetforbindelse leveret til deres hjemmeadresse, så de 
får mere fleksibilitet i en travl hverdag. Det kan bl.a. betyde 

en bedre balance imellem arbejdsliv og privatliv, som i 
sidste ende giver mere produktive medarbejdere.  

Hjemmearbejdspladser



God infrastruktur
Vores internetforbindelser leveres som 
fiber eller kobber via TDC og SE. Med disse 
samarbejdspartnere kan vi levere et sikkert og 
stabilt internetprodukt med en oppetid på 99,9 %.

Samtidig dækker TDC og SE langt størstedelen af det 
danske land - og derfor er vi også sikre på, at vi kan 
få en internetforbindelse ud til jer. 

99,9 %
oppetid

Netværksleverandører



Vi er tæt på...
Ved køb af en internetforbindelse fra Flexfone er I sikret den bedste service i jeres nærområde, da vi 
samarbejder med et landsdækkende netværk af kompetente forhandlere, så I kan få jeres egen lokale 
forhandler - som altid kan hjælpe jer. 

Som udgangspunkt har alle vores internetforbindelser inkluderet en serviceaftale, som bl.a. giver jer den 
nødvendige sikkerhed.

Fejlmelding 24/7 Fejlhåndtering 24/7 Hurtig reaktionstid



Den perfekte partner 
til jeres telefoni

Få et uforpligtende tilbud

Med en internetforbindelse fra Flexfone får I en unik mulighed for at få Flexfones 
intelligente kommunikationsløsning, som er fuldt integreret med computere, bordtelefoner, 
mobiltelefoner og Skype for Business. Internet og telefoni fra Flexfone er derfor det perfekte 

match, hvis I vil have den mest innovative og komplette kommunikationsløsning.
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