Wholesale Home
Hjemmearbejdspladser på fiber et populært supplement til dine
kerneydelser

Fiberdækning

WHOLESALE HOME

Attraktivt og gennemprøvet hjemmearbejdspladsprodukt, der fuldender din
erhvervsportefølje. Tilbyd dine erhvervskunder hjemmearbejdspladser baseret på
et stærkt fiberprodukt. Som bonus kan medarbejderne tilkøbe mere båndbredde
samt Stofa TV og telefoni.

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

Wholesale Home
FORDELE MED WHOLESALE HOME
1. Nøglefærdigt internetprodukt med
tilkøbsmuligheder – klar til videresalg uden
investeringer i infrastruktur

OM SE WHOLESALE

2. Båndbredder til ethvert behov - fra 50/50 til
500/500 Mbit/s
3. Mulighed for split-faktura så medarbejderen kan
få Stofa TV, telefoni og ekstra båndbredde for
egen regning

FAKTA OG FUNKTIONER

SE tager ansvar for
digitalisering af samfundet
og styrker dermed vækst og
digitalisering i det danske
erhvervsliv.
SE Wholesale tilbyder en
række infrastrukturtjenester
baseret på egen fiberadgang
og backbone, med produkter
som EoMPLS, MPLS VPN,
Internet, og individuelle
netværksløsninger.
SE Wholesale dækker den
sydlige del af Danmark, og vi
udbygger løbende.
SE Wholesale er en selvstændig
forretningsenhed placeret i
Aarhus.

ͧͧ

Båndbreddegaranti

ͧͧ

Altid symmetriske hastigheder – op til 500/500
Mbit/s

ͧͧ

Leveres med fiberboks inkl. WiFi
(802.11a/b/g/n/ac)

ͧͧ

Dynamisk eller fast IP-adresse

ͧͧ

Tilkøb ekstra service - ned til 1 times onsite
reaktionstid

KONTAKT OS

ͧͧ

Leveringstid typisk inden for 4 uger

ͧͧ

Vi dækker mere end 85 % af Syddanmark

SE Wholesale
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
wholesale@se.dk
www.se.dk/wholesale

SOM KUNDE FÅR DU ADGANG TIL
ͧͧ

Bred produktpallette – fra rå infrastruktur til
højt forædlede internetløsninger

ͧͧ

Egen 24/7 NOC og reaktionstider på ned til 1
time onsite

ͧͧ

Danmarks mest fiberintensive region (>85%)

ͧͧ

Online quote og price tool

ͧͧ

Professionelt og dedikeret Wholesale-team

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

