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Generelt
Kapacitetsforbindelser fra Energi Fyn Bredbånd A/S er et 
professionelt produkt af høj teknisk kvalitet, som sikrer dig 
og din virksomhed en stabil og hurtig data-kommunikation 
mellem virksomhedens fysiske lokationer. Det betyder at 
du og din virksomhed kan sige farvel til langsomme WAN-
forbindelser og velkommen til lynhurtige symmetriske 
forbindelser og hastigheder. Fysisk afstand skal ikke længere 
begrænse dit interne netværk.

Kapacitet leveres som udgangspunkt på optisk fiber og 
som enten layer 2 eller layer 3 forbindelse. Det vil sige, 
at Energi Fyn Bredbånd A/S leverer og håndterer både 
fiberforbindelse og switch udstyr på kundelokationerne. Vi 
tilbyder både punkt-til-punkt løsninger, hvis to lokationer 
ønskes sammenkoblet samt punkt-til-multipunkt, hvis flere 
lokationer ønskes sammenkoblet i et større netværk.

Energi Fyn Bredbånd A/S´ netværk har leveret stabile 
fiber-, internet- og kapacitetstjenester siden 1999. 
Vores teknikhuse er sikrede og overvåget døgnet rundt af 
kvalificeret teknisk personale.

Med kapacitetsforbindelser fra Energi Fyn Bredbånd A/S får du:
• Fra 10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s-forbindelse.
• Svartider på under 16 ms i vores danske netværk.
• Høj driftssikkerhed i form af bl.a. redundant opbyggede 

fiberringe og lynhurtige coreforbindelser.
• Serviceaftale som omfatter Døgn SLA, hvor 

reaktionstiden er maksimalt 4 timer ved udstyrsfejl eller 
kabelovergravning.

Leveringstid
Kapacitetsforbindelser leveres på optisk fiber fra et af 
Energi Fyn Bredbånd A/S´teknikhuse. Leveringstiden er som 
udgangspunkt 6-8 uger med mindre andet er aftalt.

Priser
Kapacitetsforbindelser leveres som en skræddersyet løsning 
til den enkelte virksomhed. Kontakt Energi Fyn Bredbånd A/S´ 
salgsafdeling på tlf. 6317 2569 for tilbud.

Teknik:

Forbindelse:  Optisk fiber

Fiberboks:  Carrier grade CPE

Afslutning:  Gigabit RJ45 port
 - alternativt kan tilbydes
 Optisk SM 1310 nm LX port

Forbindelsestyper:  · MPLS VPN (layer 3)
 · EoMPLS (layer 2)

Trafik:  Fri datatrafik

Hastigheder:  Fra 10 Mbit/s til 10 Gbit/s

Quality of Service:  · MPLS VPN: 4 QOS-niveauer
 · EoMPLS: Tilbydes ikke

Inkluderede services:  · Døgnbemandet vagt- og
  overvågningscenter
 · Overvågning til og med  
  kundeboks (CPE)

Latency:  < 16 ms i eget net

Redundans:  Mulighed for redundant  
 fiberfremføring til kundeadresse  
 og tilslutning til alternativt  
 teknikhus.
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