Framtidens WiFi idag

OneCo WiFi: Trådlös infrastruktur
för framtidens utmaningar
OneCo är din helhetsleverantör av WiFilösningar. Vi tar hand om allt – från förstudie,
design, installation och konfiguration till att
säkerställa hela slutleveransen. Vi hjälper dig
att bygga en trådlös infrastruktur för dagens
behov och framtidens utmaningar.
Idag finns det behov av att koppla upp samtliga
klienter i verksamheten. Målsättningen med det
trådlösa nätverket är att det ska bli lika stabilt
som den fasta uppkopplingen. Det gäller inte bara
uppkopplingen till internet, utan också till det interna
nätverket.
Kvaliteten på ett trådlöst nätverk påverkas av en
mängd faktorer. Ofta betyder en full signal inte den
maximala hastigheten. Utan avancerad mätutrustning
är det omöjligt att hitta problemfaktorer.
Eftersom vi kan erbjuda installation och service i hela
landet är vi en attraktiv samarbetspartner för både
stora och små företag. Detaljhandeln och rikstäckande
butikskedjor väljer oss för att vi kan erbjuda både
dygnet-runt-övervakning och lokal service.
I tjänsten OneCo WiFi finns det inga dolda
kostnader eller avancerade upplägg av kontrollers,
servrar eller konsulter. Vi belastar inte heller era
interna IT-resurser. Hela lösningen kan erbjudas
till en fast månadskostnad för enkel uppföljning
och vi kan även erbjuda flera andra attraktiva
finansieringsalternativ.
OneCo har erkänt gedigen
kompetens inom trafikstyrning och övervakning.
Service utförs av våra tekniker som är certifierade
enligt CWNA.

Digitala arbetssätt betyder både frihet och
oändliga möjligheter.
Då krävs ett WiFi utan kompromisser.

Vi handplockar de bästa produkterna och genomför egna ut
värderingar för att säkerställa den högsta kvalitén i våra lösningar.
Utrustningen som vi installerar är framtidssäker och skalbar i
takt med verksamhetens utveckling. I kombination med rutinkontroller, så kallad preventivt underhåll, minimerar vi risken för
eventuella driftstörningar.
Våra välutbildade tekniker genomgår kontinuerliga utbildningar
med tillhörande certifieringar för att hålla sig uppdaterade inom
de senaste produkt- och säkerhetslösningarna.
OneCo-koncernen har sin bas i Norge och i Sverige finns vi i
27 orter. Med vårt rikstäckande servicenät kan vi hantera alla
utmaningar.

Fördelarna med OneCo WiFi:

Fast månadspris med
möjlighet till finansiering
Inga gömda kostnader
Skalbart och framtidssäkert
Frigör era interna it-resurser
Övervakning 24/7
Samma nätverk, olika kontor
Geografiskt oberoende
Förberett för WiFi calling

Allt detta sammantaget gör oss till en ideal teknikpartner
inom aktiva nätverkslösningar i hela Norden.
Det finns inga genvägar, men vi har ett vinnande koncept.
Vi är en stark partner – nu och i framtiden!

Kontakta mig gärna!

Per Balte
070-268 50 17
per.balte@oneco.se

Kundcenter

0771-250 300
kundcenter@oneco.se

Om Oneco
OneCo har en lång och gedigen erfarenhet av att ansvara för att Sverige är
uppkopplat. Vi ansluter stad och landsbygd med fiber och WiFi. Vi bygger och
underhåller mobilnät, även inomhus i besvärliga miljöer. Vi installerar, mäter
och hanterar viktiga funktioner i framtidens elnät. Och vi ser också till att Internet-of-Things kan bli verklighet.
OneCos ambition är att vara en god bidragsgivare i utveckling och förändring
som kommer till följd av det gröna skiftet och digitaliseringen och vi är stolta
över att få vara med och skapa och underhålla morgondagens nät. Vi ansluter
framtiden!

IT

OneCo säkerställer att det finns nätverk till alla fantastiska prylar som ska kopplas
upp och ser också till att de ansluts, fungerar och underhålls på rätt sätt.
Vi planerar och bygger fastighetsnät med fiber- och WiFi-lösningar och sätter upp
mobila inomhuslösningar där täckningen inte kommer åt.
Vi installerar och underhåller produkter som finns överallt i samhället och underlättar
vår vardag – intelligenta sensorer i butiker, trådlösa nätverk på arbetsplatser, betalningssystem i kollektivtrafiken och framtidens avfallssortering.
Vi arbetar även med it-support för våra kunder.

Telekom

Inom telekom ansvarar OneCo för att planera, bygga och underhålla såväl mobilnät som fibernät. Tillsammans med operatörer, byggbolag och fastighetsägare ser
vi till att ansluta Sverige med 3G-, 4G- och framtidens 5G-nät.
I nära samarbete med fiberföreningar, bostadsrättsföreningar, stadsnät, kommuner
operatörer och stora nätägare fortsätter också vi den viktiga uppgiften att ansluta
stad och landsbygd med bredband.
Vi tar helhetsansvar för projekten, från projektering till fortlöpande underhåll. Givetvis är vi certifierade för Robust Fiber.

Power

När det gäller elkraft är OneCo en viktig spelare i uppbyggnaden av framtidens
moderna nät, med tekniklösningar som effektiviserar hela kedjan från elproducent
till konsument.
Vi säkerställer att alla typer av mätare som kontrollerar el och värme fungerar och
kommunicerar på rätt sätt, och svarar också för datainsamling vid fjärravläsning av
värme- och elmätare samt levererar validering av mätvärden.
Vi ansluter nya elkunder och är med och kopplar upp intelligenta lösningar till hemmet.
Vi erbjuder smarta, säkra och framtidssäkra elbilsladdare. Vi är också ackrediterade
av SWEDAC för återkommande kontroller av mätsystem kategori 2-5 och kan efter
önskemål bygga om mätsystemet så att det anpassas till aktuella förutsättningar.
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