
2 Mbit - 1 Gbit

Quality of Service

I samarbejde med TDC og Syd Energi

Internet til erhverv 
HURTIGT OG SIKKERT INTERNET 



Introduktion

Hos Flexfone har I også mulighed for, at få 
internet til jeres virksomhed.

Vi leverer nøjagtig den forbindelse, I har 
brug for - lige fra 2 Mbit til 1 Gbit.

Forbindelserne bliver leveret gennem et tæt 
samarbejde med TDC og Syd Energi.

Forbindelserne leveres med en fast 
IPv4-adresse. I har også mulighed for at 
opgradere til en IPv6-adresse. 
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Som kunde får I:

Quality of service. Vi sikrer en 
prioriteret kapacitet til VOIP.

Telefonien kører på et lukket 
netværk, så den nødvendige kapacitet 
er sikret. 

Fast IPv4-adresse med mulighed for 
opgradering til IPv6. 

24 timers døgnservice på alle linjer. 
Vi påbegynder fejlretningen inden for
1 time. (3 timer ved on-site).

Mulighed for at samle telefoni og 
internet hos én leverandør og på én 
regning.

IPv6
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Hvad betyder det?

        Telefoni port
Denne port anvendes til alle 

bordtelefoner fra Flexfone. Porten kører 

al telefonien i sit eget lukkede netværk, 

direkte ned til telefoniplatformen hos 

Flexfone. Samtidig sikrer vi, at denne 

port altid har første prioritet, således der 

ikke kommer til at mangle kapacitet, hvis 

brugen af internettet øges.

        Internet port
Til denne port kan I tilslutte router/firewall 

for fri adgang til det offentlige internet.
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Internet fra Flexfone leveres via fiber eller kobber fra 
TDC og Syd Energi. 

Der leveres udstyr med to porte, som hver har deres 
funktion. 
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Jeres lokale Flexfone Forhandler 

Kom godt i gang

Kontakt jeres lokale Forhandler allerede i dag.

Forhandleren vil i samarbejde med jer
afdække jeres behov.

Forhandleren kommer med et samlet tilbud,
og vil sørge for det praktiske med oprettelse og opsætning.
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Flexfone Internet leveres af en lokal Forhandler, så I altid har hjælpen tæt på.

Her får I en gennemgang af jeres eksisterende forbindelse samt en 
vurdering af, hvilken hastighed der kan leveres på jeres adresse. 

Jeres lokale forhandler kommer med et færdigt oplæg på en 
internetløsning fra Flexfone, og forhandleren står derefter for 
opsætning af den nye forbindelse.


