Bredbåndskoncept

Bredbåndskoncept
Hos Intego har vi specialiseret os i at levere samlede kvalitetsløsninger til den danske bredbåndsbranche. Vi varetager alle
faser i et projekt; lige fra projektering og etablering af fibernet til tilslutning af slutkunder og fejlretning.
Med afdelinger fordelt over hele landet har vi et stærkt team
med mange års erfaring og brede kompetencer inden for fibernet.
Som kunde opnår du således stor fleksibilitet, idet vi hurtigt kan tilføre ekstra ressourcer, hvis opgaven kræver det. Herved slipper du for
at skulle tilpasse teknikere, biler og udstyr med kort varsel i perioder
med ændret aktivitet.

Garanti for effektivitet
Hos Intego har vi med succes leveret ydelser til mange danske fiberselskaber. Det flerårige samarbejde
har givet os et dybdegående branchekendskab, som er din sikkerhed for høj kvalitet i opgaveløsningen.
Vi har stor erfaring med etablering af fibernet og tilslutning af kunder i villaområder og boligblokke, så
du opnår en høj effektivitet. Kort sagt gør vi vores bedste for at sikre, at dine tilslutningsomkostninger
bliver så lave som mulige.
En samlet pakke
Alle vores ydelser kan ’stå alene’ eller leveres i en Turn-Key løsning, så etablering af hele områder kan varetages
af Intego. Samtidig tilbyder vi en Service Level Agreement (SLA) på maksimal opkoblingstid, så du har styring
på, hvor hurtigt kunderne kobles på nettet. Vores erfarne teknikere kvalitetssikrer naturligvis, at alt fungerer
optimalt, inden vi forlader adressen. På den måde er du sikret, at vi efterlader slutkunden med en positiv
oplevelse.
Etablerng og drift
Med vores skræddersyede bredbåndskoncept leverer vi en række forskellige ydelser omkring etablering
af fibernet. I samarbejde finder vi en løsning, som er tilpasset dine individuelle ønsker og behov. Vi
tilbyder også driftservices såsom fejlretning i nettet eller hos slutkunder samt etablering af kapacitetsudvidelser i nettet. Vores driftservices tilbydes med en SLA, som er din garanti for, at opgaven løses i henhold
til dine krav.
Kun én kontaktperson
Vores gennemprøvede koncept sikrer, at du altid får en skræddersyet kvalitetsløsning leveret i tråd
med tidsplanen og det aftalte projektmål. Samtidig har du som kunde hos os kun én kontaktperson.
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