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Vi är specialister på nätverk
Trygghet, kompetens och kreativitet är våra kännetecken.
Att ha ett snabbt och stabilt internet är viktigt för att arbetet ska flyta på
som det ska. Vi gör allt från serverrum till heltäckande Wifi-nätverk. Inget
jobb är för svårt eller komplicerat för oss!
Vi anlitas av både stora och små företag, industri, privatpersoner och kommuner.
Fastighetsnät (FTTB)
Dragning av KAT 6 kabel, installation av fast eller trådlös router samt konfiguration av utrustningen
(router, dator, telefon).

Driftsättning och felsökning
Installation utav switchskåp, inpatchning och dokumentation. Med hjälp av våra avancerade verktyg
kan vi felsöka era datanätverk.

Uppbyggnation för miljöer
Helhetsinstallation och uppbyggnation utav datanät. Vi skräddarsyr en anpassad lösning som
passar er så som uttag, switchar och nätverksval.

Jourtjänst
Vi vet hur viktig driften är. Därför är vi tillgängliga dygnet runt.

Projektledning
Vi erbjuder projektledning som driver era projekt mot uppsatta mål. Våra projektledare har bred
kompetens genom många års erfarenhet och utbildning.

Service och underhåll

Vi utför serviceuppdrag och löpande service med serviceavtal samt underhåll av olika Nätverk,
Nätverksutrusning och datautrusning.

Fibernätsinstallationer (FTTH)
Vi utför installation inom fiberuppbyggnad så som skarvskåp, Nod, Cpe och fiberuttag.

Fibersvetning och mätning
Vi erbjuder fibersvetsning och mätningar så som i skarvskåp, Nod och Cpe.

Fem starka argument för våra nätverkstjänster

Nätverkskompetens

Vi installerar allt från stora datormiljöer till enklare kontor.

Säkerheten först

Vi är extremt måna om säkerheten i era nätverk.

Vi ökar hållbarheten

Vi framtidssäkrar era miljöer med rätt produkter och rätt verktyg.

Bäst service

Vi omvandlar problem till möjligheter och skapar hållbara lösningar.

Garanti & trygghet

Vi håller vårt ord & står för vårt arbete, från början till avslut.

Installations Companiet i Skåne AB är ett företag med stort hjärta som alltid sätter
kunden i fokus. Vi är specialiserade installatörer för ljud, bild, datorer, nätverk & el.
Vår kunskap och erfarenhet ger oss möjlighet att erbjuda flexibla och skräddasydda
lösningar till våra kunder. Ambitionen är att alltid erbjuda våra uppdragsgivare en
kostnadseffektiv lösning, vilket har varit nyckeln till vår framgång.

Våra värderingar

Ansvar

		
		Vi tar alltid ansvar för våra handlingar och sätter ära i att
		
hålla det vi lovar.

Flexibilitet

		
		
Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens förutsättningar.

Kvalitet

		
		
Förvänta dig alltid en snygg, fullständig och felfri installation.

Kunskap

		
		
Fullärd blir man aldrig. Därför strävar vi kontinuerligt efter ny
		
kunskap för att förbli bäst på det vi gör.

Och glöm inte - Vår uppgift är att alltid hitta en lösning!
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