
ÖPPET NÄT FÖRETAG
Med fiber får du ett stabilt nät med hög kapacitet – något som framtidssäkrar din 
datakommunikation en gång för alla. Tillsammans med Wexnet får du en kommuni-
kationslösning som fungerar så att du kan fokusera på företaget och dina kunder.

Det här ingår i produkten
Beroende på vilket ditt behov är kan du välja mellan två nivåer, Öppet Företag och Öppet Företag Plus.
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Öppet Nät Företag

Internetförbindelse – enligt tjänsteleverantörernas 
utbud och tjänster.

Oövervakad CPE – 10, 100, 250 och 500 Mbit/s.

Dynamisk tilldelning av IP-adress – statisk tilldelning av 
IP-adress (tillägg hos tjänsteleverantör)

Under vardagar påbörjas felsökning inom 8 timmar, 
avhjälpt inom 96 timmar.

Felanmälan sker till tjänsteleverantören.

5 portar internet

Detta val passar enmans- eller fåmansföretag med upp till fem  
användare. Ingen nätavgift. Fastighetsnät tillkommer. CPE lämnas av 
vid inkommande kanalisation. Uppsägningstid för Öppet Nät Företag 
är en månad.

Öppet Nät Företag Plus

Internetförbindelse – enligt tjänsteleverantörernas 
utbud och tjänster.

Övervakad CPE –  koppar/fiber 10, 100, 250 och 500 
Mbit/s.

Dynamisk tilldelning av IP-adress – statisk tilldelning av 
IP-adress (tillägg hos tjänsteleverantör).

Under vardagar påbörjas felsökning inom 4 timmar, 
avhjälpt inom 12 timmar.

Direktkontakt till supporten via e-post, vardagar 7-17.

8 portar internet, 16 portar lokalt LAN.

Möjlighet att förlänga lokalt LAN till flera adresser med  
tjänsten Kapacitet.

Detta val passar företag med fler än fem anställda eller de som har lite 
högre krav på tillgänglighet. Här tillkommer nätavgift på 600 kr/månad 
exklusive moms. Avlämning sker i befintligt 19-tums rack/skåp eller ett 
nytt rack/skåp som tillhandahålls av Wexnet. Uppsägningstid för Öppet 
Nät Företag Plus är tre månader.

FIBER FÖR FRAMTIDEN

Wexnet – en del av Växjö Energi
Box 497 • 351 06 Växjö • Kvarnvägen 35
0470-70 33 33 • foretag@wexnet.se • wexnet.se

Med småländsk klurighet 
och en öppen fiberinfra-
struktur skapar Wexnet 
samhällsnytta till företag 
och hushåll i regionen.


