
Fördelar med ett privat 4G-nät från Net1

• Ni får ett privat 4G-nät i Net1s nät med störst 
täckning i Sverige.

• Kommunikationen sker helt avskiljd från Internet och 
annan datatrafik i vårt nät, en säker lösning du kan 
lita på.

• Löser organisationens samtliga uppkopplingsbehov 
och eliminerar behovet av kopparnät, radiolänkar, 
satellitanslutningar, m.m.

• Managerad helhetslösning som bara fungerar, vi ser 
till att dina datauppkopplingar fungerar smärtfritt.

• Lätt att komma igång med, skalbart och flexibelt för 
att vara en långsiktig kommunikationslösning över 
tid.

• Kan användas som primär uppkoppling dit 
befintlig infrastruktur inte når, eller som sekundär 
uppkoppling när du vill säkerställa att uppkopplingen 
alltid fungerar. 

net1.se/foretag

Privat 4G-nät
TRYGG UPPKOPPLING - ÖVERALLT, ALLTID

Effektivisera din infrastruktur
Många organisationer har en komplex infrastruktur för 
datorkommunikation bestående av flera olika teknologier.  
Moderna fibernät lappas ihop med föråldrade kopparnät, 
radiolänkar och satellitanslutningar utanför stadskärnan.

Net1 erbjuder en mer kostnadseffektiv lösning som är 
säker, kostnadseffektiv och lätt att äga. Vi erbjuder ett privat 
4G-nät som rymmer alla dina datauppkopplingar i vårt 
moderna LTE-nät med Sveriges största täckning. 

Dina uppkopplingar är helt separata från Internet och 
våra andra kunders trafik, du behöver inte oroa dig för 
säkerhetsproblem. Dessutom tar vi ansvar för hela din 
uppkoppling. Vi ser till att du har rätt utrusning, rätt 
konfiguration och rätt tjänster. 

Vill du veta mer:  
Besök www.net1.se/foretag eller kontakta din säljare. 

Robust nät, störst stäckning och unika tjänster
VPN, Redundans, Övervakning, Rådgivning, Certifierad utrustning
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Vill du veta mer:  
Besök www.net1.se/foretag eller kontakta din säljare. 

Hur det fungerar
Ett Privat 4G-nät från Net1 består av uppkopplingar, utrustning och tjänster som tillsammans skapar en 
helhetslösning du kan lita på.

Uppkoppling Utrustning Konfiguration Övervakning Rapportering Support

Basen i din lösning utgörs av vår Mobila VPN-tjänst som gör att dina uppkopplade enheter ansluter direkt 
till ditt interna företagsnätverk. Vi ser till att all kommunikation sker separat från Internet och övrig trafik i 
våra nätverk. Du är säker på att ingen obehörig kan ta sig in i ditt nätverk och riskerar inte att drabbas av 
säkerhetsproblem, virus eller överbelastningsattacker.

Beroende på vilka behov ni har i övrigt tar vi fram en helhetslösning utifrån vår produkt- och tjänsteportfölj. 
Bland annat erbjuder vi:

• Abonnemang - Datauppkopplingar som passar alla dina olika behov, hög eller låg hastighet, små 
eller stora datamängder.

• Utrustning - Vi testar och certifierar routrar, antenner och tillbehör och hjälper dig hitta rätt utrustning.

• Förkonfiguration - Spara tid och personal, låt oss förkonfigurera din utrustning. Du får en verifierad, 
färdigkonfigurerad uppkoppling som skickas direkt till installatör, det bara fungerar.

• Managerad uppkoppling - När en uppkoppling alltid måste fungera erbjuder vi övervakning och 
fjärrkonfiguration. Undvik kostsamma fältbesök och låt vår tekniska personal hjälpa dig.

• Utökad support - För våra viktigaste kunder erbjuder vi en utökad support där ni får direkt tillgång till 
ett supportteam med hög teknisk erfarenhet och kompetens kring våra tjänster och produkter. De har 
stor kännedom om just er lösning och kan snabbt bistå med hjälp om ni skulle ha problem.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Vi är en partner som finns med dig hela vägen.

Helhetslösningar du kan lita på

Tjänster

UtrustningUppkoppling

UPPKOPPLINGAR:
• Robusta datauppkopplingar
• M2M-uppkoppling för 

obemannade enheter

TJÄNSTER:
• Privat nät (VPN)
• Konfigurering
• Övervakning
• Rådgivning
• Installation

UTRUSTNING:
• Certifierade routrar 
• Certifierade antenner
• Tillbehör


