Mobiltäckning som tjänst – bättre
täckning på jobbet

Mobil
inomhustäckning

Allt eftersom fler företag övergår till mobila lösningar ökar också kraven på att täckningen
alltid ska fungera. Mobiltäckning är en repeaterlösning som optimerar täckningen.
Bättre inomhustäckning med repeaterlösning
Det är inte alltid mobiltäckningen fungerar som den
ska inomhus av olika anledningar – och det kan leda
till förlorade affärer. Därför erbjuder vi tjänsten Mobil
Inomhustäckning som innebär att vi installerar en
repeaterutrustning som dirigerar om och fördelar
radiosignalerna på ert kontor.
Såhär fungerar det
Först identifierar vi var i fastigheten som ni vill ha bättre
täckning och vilken operatör som ni vill använda. Därefter
mäter vi både inomhus och utomhus för att kunna ta fram
ett designförslag och en offert. När beställningen är gjord
kommer vi överens om när installationen ska genomföras.
Självklart ger vi löpande support och service under
processens gång.

Mobil inomhustäckning Plus
Pluspaketet innefattar en helautomatisk och
lättanvänd bandselektiv 3G-repeater för 2100 MHz-bandet.
Denna repeater täcker in upp till cirka 3000 kvm och har en
kapacitet för cirka 50 samtidiga användare. Perfekt för t.ex.
ett kontor, hus, mindre industribyggnad eller lager. Finns
även för GSM 900 och 1800. Denna repeaterlösning går att
anpassa till flera operatörer samtidigt.
Fem fördelar med Mobil inomhustäckning
• Förbättrad signalstyrka
• Högre mobil talkvalité
• Högre mobil datahastighet
• Bättre utnyttjande av radiovågorna
• Bättre nätkapacitet

Mobil inomhustäckning Standard
Standardpaketet innefattar en 3G-repeater för mindre
lokaler. Den går att anpassa till alla operatörer och kan
konfigureras om när ni byter operatör – men måste alltid
anpassas till en specifik operatör. Det går att utöka med fler
interna antenner vid behov. Denna repeater passar lokaler
med öppna ytor på upp till cirka 500 kvm och cirka 12
samtidiga användare.
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