FÖRETAG
FRAMTIDSSÄKRAD KOMMUNIKATION
FÖR ER VERKSAMHET

SNABBT OCH SÄKERT MED FIBER
Ny teknik underlättar det dagliga arbetet men det innebär även
många gånger att man blir allt mer beroende av sina kommunikationslösningar. Kraven på tillgänglighet och bandbredd blir allt högre
och för att möta dessa krav blir det allt oftare aktuellt att gå över till en
fiberanslutning.
Det som är speciellt med en anslutning hos Halmstads stadsnät är
bland annat valfriheten. Som kund hos oss behöver ni inte binda er till
en specifik operatör under en lång tid framöver, utan kan istället välja
mellan ett flertal operatörer och en mängd olika tjänster.

HUR DU ANSLUTER FÖRETAGET
HYRD LOKAL
Om ni driver er verksamhet i en hyrd lokal som inte redan är ansluten,
är första steget att tala med er hyresvärd. Är fastigheten ansluten kan
ni däremot kontakta en operatör direkt.
Om fastigheten inte är ansluten, be hyresvärden att den ska anslutas
till Halmstads stadsnät. Hyresvärden tecknar sedan avtal med oss om
anslutning av fastigheten, men det är upp till er som hyresgäster att
välja vilken typ av tjänster ni vill teckna och från vilken leverantör.
EGEN FASTIGHET
Om ni driver er verksamhet i egen fastighet ska ni börja med att
kontrollera om en anslutning till Halmstads stadsnät finns. Vill ni ha
hjälp med detta så får ni gärna kontakta vår kundtjänst. Har ni en
anslutning är det bara att kontakta någon av våra operatörer.
Vill ni fiberansluta eran fastighet och få en framtidssäkrad
kommunikationslösning? Kontakta oss på Halmstads stadsnät!

Företagssäljare Mikael Classon
Telefon: 072- 531 89 42
E-post: mikael.classon@halmstad.se

BESTÄLL TJÄNSTER
På vår hemsida har vi samlat våra tjänsteleverantörer och
operatörer under fliken Beställ tjänst. Där kan ni enkelt jämföra
och beställa tjänster. Det går också bra att kontakta leverantörerna
direkt. Läs mer på www.halmstadsstadsnat.se.
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www.tele2.se
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www.telia.se
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Vi levererar stabila tjänster där
säkerhetsaspekterna alltid kommer i första
hand. Som kund hos oss kan ni känna
er trygga med att vi har en mycket hög
driftsäkerhet på över 99,8 %.

HALMSTADS STADSNÄT AB
Vi är en lokal leverantör av infrastruktur för
datakommunikation. Vi verkar för att alla
boende och företag i Halmstads kommun ska
få tillgång till såväl befintliga som kommande
kommunikationstjänster på lika villkor.
Vi har ett av Sveriges största utbud av
tjänsteleverantörer och operatörer, både lokala
och internationella. Detta skapar förutsättningar
för en sund konkurrenssituation med bra tjänster
och priser för dig som slutkund.
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Via våra samarbetspartners kan vi erbjuda
rikstäckande kommunikationslösningar till dig
som har verksamhet på flera orter.

