
Vilken kapacitet kan du förvänta dig?

Växelanslutningen levereras på ett antal kanaler (antal samtal 
som kan pågå samtidigt) via SIP eller ISDN som enkelt justeras 
efter behov. Våra professionella rådgivare hjälper dig att välja rätt 
antal kanaler för just er verksamhet.

Du väljer servicenivå

I ett så kallat SLA (Service Level Agreement) fastställer du en av de 
tre servicenivåer Bredband2 erbjuder för vår lösning. Supportnivå 
anpassar du också själv efter behov och verksamhet

Fördelar

– Kostnadseffektivt, behöver inga separata anslutningar till 
PSTN (telenätet).

– Skalbarhet, vi kan enkelt anpassa efter dina behov.
– Geografiskt obegränsad tjänst, så länge du har Internet kan 

vi leverera tjänsten.
– Lösningen kan anpassas så att vissa enheter har SIP-trunk 

och andra SIP-Gateway.
Spara pengar till annat

Växelanslutningen gör att du slipper många av de dyra fasta 
kostnader som du har haft tidigare, samtidigt som dina rörliga 
kostnader anpassas efter hur mycket (eller lite) du ringer. Det gör 
att du tjänar in den nya anslutningen från dag ett.

Enkelt och säkert

Väljer du att gå från din gamla ISDN-växel till SIP kan du spara 
tusenlappar genom att dyra abonnemangskostnader för ISDN 
Duo och PRI/Multi anslutningar försvinner. Vill du använda dig av 
din nuvarande fysiska växel kopplar vi enkelt ihop den med vår 
SIP-Gateway som konverterar SIP-trafiken till ISDN. På det viset kan 
du fortsätta att använda din gamla växel via SIP samtidigt som 
du är förberedd inför framtiden. Eftersom den nya tekniken redan 
är på plats. Du har full kontroll och styr enkelt över samtals-
trafiken. Tekniken är pålitlig, mycket säker och enkel att använda; 
den förbättrar, effektiviserar och underlättar företagets verksamhet.
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Med gamla och dyra telefonväxlar är det en utmaning 
att öka flexibiliteten och få ut mesta möjliga effektivitet 
för pengarna. Bredband2 har en eftertraktad, beprövad 
och väl fungerande tjänst som löser problemet – Växel
anslutning genom vilken vi förmedlar miljontals samtal 
varje månad.
  Enkelt uttryckt: Med hjälp av växelanslutningen 
levererar vi telefoni tryggt över Internet. Det enda du 
behöver är en bredbandsuppkoppling och en telefon
växel att koppla ihop tjänsten med.

När ni vill ha full kontroll

VÄXELANSLUTNING 
SIP/ISDN

> SMARTASTE SÄTTET ATT ANSLUTA DIN FÖRETAGSVÄXEL  
TILL TELENÄTET 

”Bredband2:s övriga tjänster, såsom  
IP-Telefoni, ligger helt rätt i tiden  

när man vill spara pengar. 
S T A N L E Y  G U L D M Y R ,  V D  G I S L A V E D S H U S

T I L LVA L

✔ Valfritt antal talkanaler

✔ Obegränsat antal telefonnummer

✔ Inkommande utländska nummer

✔ Skräddarsydd prislista
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…två optiska fibrer kan transportera samma 
 informationsmängd som hela Sveriges kopparnät 
för tele- och datakommunikation gör idag?

V ISSTE  DU ATT…

SNABB, SÄKER OCH PRISVÄRD 
 KOMMUNIKATION

En anslutning via optisk fiber är grunden till framtida  
kommunikationstjänster. Det är storföretag och forskare 
överens om. Därför har vi på Bredband2 skaffat oss spets
kompetens inom fiber, vilket gjort oss till en av de största 
leverantörerna i Sverige. Vi är även en av de pålitligaste 
och mest erfarna. 
 Via vårt högkapacitetsnät erbjuder vi dig ett av 
 marknadens bredaste utbud: från enklare bastjänster till 
avancerade tjänster för kvalificerade behov.  
 Men viktigast av allt, vi har en organisation byggd för 
snabb, personlig och flexibel service. Det är inte kunder i 
vår bransch bortskämda med.

Bredband2 bäst i test och rustat inför framtiden

Bredband2 levererar internet-, telefoni- och datacentertjänster via 
fiber, vilket gör oss och våra kunder väl rustade inför framtiden. 
Vår organisation ger dig kvalitet i både produktion, leverans, 
service och support. 
 Tester som genomfördes mellan 2008 och 2014 av Internet-
användare på Bredbandskollen visar att vår bredbandstjänst är 
snabbast 7 år i rad vad gäller svarstider i konkurrens med 
Sveriges största operatörer.

Garanterad tillgänglighet
Bredband2 använder all tillgänglig teknik för att förhindra 
driftstörningar. Nätet är ett renodlat Cisco-nät byggt i en 
redundant ringstruktur. Skulle till exempel en kabel kapas vid 
grävarbeten tar en annan över kapaciteten sekundsnabbt. 
Stamnätet övervakas varje sekund året om. Därför kan vi 
garantera maximal tillgänglighet och tillförlitlighet.

Hög servicenivå är inbyggd i organisationen

Bredband2’s service får högt betyg. Kanske för att Kundtjänst 
sitter tillsammans med övriga delar av företaget. Vårt personliga 
engagemang skiljer oss från våra konkurrenter. Vanliga 
omdömen från kunder är ”snabba”, ”personliga” och ”flexibla”. 
Ringer du oss kommer du direkt till den som kan hjälpa dig. Det 
gäller i offertprocesser där vi är med dig hela vägen i mål så väl 
som om något går på tok eller du inte är nöjd.

Tekniken är framtidssäkrad 

Kapaciteten i optiska fibrer räcker i decennier och byggs ut 
kontinuerligt. Optisk fiber ger kostnadseffektiva, säkra och 
snabba kommunikationslösningar till företag, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Idag och lång tid 
framöver.

Intresserad?

Du kan läsa mer om våra tjänster på bredband2.com. Vill du ha 
en kostnadsfri behovsanalys, kontakta oss på 0770  81 10 20!

Välkommen till Bredband2.

Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande 
leverantör av kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät. Vi är en 
utmanare och erbjuder både avancerade företagstjänster samt ett brett 
utbud av tjänster till privatmarknaden. Bolaget är en av Sveriges största 
leverantörer av fiberaccesser med över 140 000 bredbandskunder. 
Bredband2 grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare.  
Aktien handlas på First Northlistan under kortnamnet BRE2.
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