Fiber
– en värld av möjligheter

Tusentals möjligheter nu och i framtiden
Vi är på väg in i en framtid där allt mer kommer att vara uppkopplat. Och
det är fibern som kommer att göra det möjligt. Efterfrågan på uppkopplade
hem kommer bara att öka. Det innebär också att värdet på dessa hus och
fastigheter kommer att stiga. Att framtidssäkra hemmet med fiber är
alltså en sund investering, dels ekonomiskt, men också för att kunna ta till
dig morgondagens alla bekvämligheter.

Med plats för allt och alla
Obegränsade digitala möjligheter. Det är grejen med fiber. Var du än
bor och hur många ni än är i familjen, kommer din internetuppkoppling
att räcka till. Du kan i princip koppla upp hur många skärmar, surfplattor och datorer du vill, utan att ditt internet blir långsammare eller
kraschar. Kanske ännu viktigare är att fiber i kombination med rätt
utrustning och tjänster inte bara möter dagens behov. Fiber kan också
utan besvär ta sig an morgondagens teknik.

Det smarta hemmet
Här är några exempel på vad du kan göra när du har fiber och rätt
utrustning i hemmet. Allt kan vara trådlöst och ske samtidigt! Du
behöver inte ens vara hemma för att höja värmen, låsa upp för
en hantverkare eller kontrollera temperaturen på steken i ugnen.
Det sköter du enkelt via appar i din telefon eller surfplatta.

Öppen fiber
Vårt fibernät är helt öppet för alla tjänsteleverantörer. Det innebär
dels att du själv väljer vem du vill köpa dina tjänster av, och att det
blir enklare att byta om du inte är nöjd. Du kan till exempel välja TV,
internet eller telefoni från den leverantör som passar dig bäst. På så
sätt ökar konkurrensen, kvaliteten säkras och priserna hålls nere.
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1.

Larma av och på

2.

Öppna åt hantverkaren

3.

Kontroll av belysningen

4.

Styr värme och ventilation

5.

Ladda ned och upp
arbetsdokument

6.

Videokonferens med jobbet 		
eller skypa med farmor

7.

Full HDTV med
knivskarp bild

8.

Online-spel

9.

Datorer, surfplattor och
smartphones

10. Smarta vitvaror
11. Säkerhetslarm och
kameraövervakning
12. Trygghetslarm
13. Solpaneler
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Välkommen in till något av våra kontor
Ängelholm
Långskeppsgatan 1
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