
Fiber til en god pris
Vi handler med de fleste fiberleverandører og kan 
derfor stille de skarpeste priser lokalt i den ønskede 
kvalitet.

Fiber valgfrihed
Vi tilbyder fiber med båndbredde fra 10 Mbit/s til 7 Gbit/s. 
Vi kender de forskellige fiberleverandørers styrker og 
svagheder og vælger altid de optimale fiberforbindelser, 
som passer bedst til dine behov.

Tryghed og tilgængelighed
Installation af FiberMax sker efter en fast procedure. Vi 
knytter faste kontaktpersoner fra Salg, Kundeservice og 
Teknisk Support til dig. Du har adgang til support på 
hverdage kl. 8-16 ved fejlmelding. Dog fredag kl. 
8-15.30.

Mest stabile dataforbindelse
Fiber er den nyeste datateknologi og mere 
robust overfor ydre påvirkninger ift. kobber. 
Det giver færre afbrydelser. Vi kan ikke love 
dig 100% oppe- tid. Det kan ingen, men vi 
leverer p.t. over 99,9%

Hurtigste dataforbindelse
Fiber er den hurtigste dataforbindelse på 
markedet. Det er data med lysets hastighed. 
Du får garanteret båndbredde, som giver lige 
hurtig datahastighed for down- og upload.

Byg ovenpå
Leverer vi FiberMax til dig, tilbyder vi dig også 
løsninger omkring sikkerhed, overvågning, 
failover og telefoni med omstilling.

Stadig flere virksomheder skifter til fiber for 
at give kunder og medarbejdere adgang til 
data uden flaskehalse som mindre uønsket 
ventetid og for at få mere fart på driften. 
Fiber giver mange fordele. Dstny leverer 
fiber fra 10 Mbit/s til 7 Gbit/s i hele Danmark, 
Norden og Europa, og  hvor du ellers 

ønsker det. Med garanteret båndbredde, 
lukkede kredsløb (MPLS) og med fuld sikker-
hed, hvis du ønsker det. Hvis du vælger 
FiberMax, planlægger vi installationen 
sammen, hvorefter vores projektleder styrer 
leverancen fra start til slut efter fast proce-
dure. Køb FiberMax til en skarp pris.
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Valgfrihed, omstilling og udbygning

Dstny overvåger kundernes fiberforbindelse. Når du får leveret din fiberforbindelse af Dstny, følger der en 
Basis SLA med. Ved en evt. fejlmelding udbedrer vi fejlen efter aftale med kunden og i henhold til gældende 
SLA. Alle fejlmeldinger håndteres mandag-fredag kl. 8-16 ved Basis SLA. Med Sølv eller Guld SLA support-
eres evt. fejlmeldinger alle dage hhv. kl. 8-20 / kl. 0-24. Ring og hør mere. 

Vi kender de forskellige fiberleverandørers styrker og svagheder
Vi plukker og sammensætter det bedste efter dine behov
Vi skalerer kapaciteten, hvis dine behov ændrer sig op eller ned
Mulighed for at tilkøbe high end services omkring bl.a. sikkerhed, failover og telefoni

Dstny holder øje med din fiber

Hosted sikkerhed med en dedikeret 
hosted firewall sikrer firmaet effektivt 
mod ubudne gæster på netværket. 
Leveres som en datacenter SaaS-tjene-
ste.  Du definerer selv sikkerhedspolitik 
og niveauer. Kan suppleres med hosted 
antivirus og webfiltering.

Undgå at afbryde forbindelsen til 
omverdenen trods evt. overgravninger 
eller nedbrud på centralt udstyr. 
Overvej en af vores failoverløsninger, 
som sikrer fortsat adgang til intenettet, 
hvis den primære forbindelse er mid-
lertidigt nede.

Med et lukket kredsløb med QoS til-
byder vi telefoni i højeste kvalitet. 
Vores løsninger integrerer IP-telefoni 
med omstilling og mobiltelefoni i en 
basis-løsning og en pro-løsning.

Services udover fiberforbindelsen

Sikkerhed Failover Telefoni
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