Sort Fiber
Fuld råderet over fiberstrækning

Fiberdækning

SORT FIBER

Kort- eller langtidsleje af en dedikeret fiberstrækning mellem to adresser. I råder
eksklusivt over fiberforbindelsen, og kun jeres eget udstyr sætter grænserne for
kapaciteten.
Fiberen leveres efter gældende internationale standarder og overvåges døgnet
rundt.

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.

Sort Fiber
FORDELE MED SORT FIBER
OM SE WHOLESALE
1. Ubegrænset kapacitet - kun dit udstyr sætter
grænser
2. Egenkontrol over protokoller og service
3. Fleksible kontraktperioder eller IRU

FAKTA OG FUNKTIONER
ͧͧ

Følger ITU-T standarderne, herunder G.652

ͧͧ

24/7 overvågning

ͧͧ

Mulighed for redundans uden tracésammenfald

ͧͧ

Single mode fiber optimeret til brug ved 1310 og
1550 nm

ͧͧ

Kabeltab (norm): Max 0,30 dB/km ved 1550 nm,
Max 0,4 dB/km ved 1310 nm

ͧͧ

Afsluttes i ODF på kundesite

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.

KONTAKT OS
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.

