ETT

HELTÄCKANDE

FÖRETAG

HELTÄCKANDE KOMPETENS
Sedan starten i Årjäng 2008 har Netconnect försett både Sverige och Norge med
heltäckande lösningar inom telekom. Genom att bedriva fiberinstallationer och reparera
bredband, kabel-TV och telefoni har vi en affärsidé som täcker allt inom branschen.

KUNSKAP OCH RESULTAT
Vi på Netconnect förstår värdet i kunniga och resultatinriktade medarbetare som
ideligen utvecklas och lär sig mer om branschen. Detta gör att företagets engagemang
och ständiga jakt på mer kunskap också speglar våra medarbetare. Vi ser därför till att
alla anställda startar med en internutbildning, där de tillsammans med en senior lär sig
all relevant information för såväl uppdrag som bransch.

TILLVÄXTENS FAS
Nu nästan 10 år efter starten befinner vi oss i en spännande fas där expandering är ett
starkt nyckelord. Då vår bas i Norge är väletablerad och landsomspännande, har vi stora
mål för att få kontoret i Sverige att nå samma framgång. Detta är bara en tidsfråga, då
Netconnect gör det möjligt för kunder att endast anlita ett företag för i princip allt inom
telekom. Vi är ett företag som är med från början till färdigt projekt
– detta tack vare kompetens, erfarenhet och beprövade metoder.

HELHETSKONCEPT
Netconnect erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar som gör det möjligt för våra kunder att
få önskat resultat snabbt och effektivt med endast oss som leverantör. Som ett målinriktat
och lösningsorienterat telekomföretag förser vi er med snabb uppkoppling, säker åtkomst
och hållbara tjänster.

FIBERSVETS OCH BLÅSNING
Genom beprövade metoder, hög kompetens och lång erfarenhet förser vi Sverige med ett
nätverk i toppklass. Fördelarna med att låta Netconnect vara distributören för svetsning
och blåsning när det kommer till fiber är många. Sättet vi arbetar på är inte unikt, men vår
flexibilitet och den långa erfarenhet vi har, gör att vårt sätt att hantera dessa metoder blir
hållbara, ekonomiska och stabila.

GPS-INMÄTNING AV STAMFIBER
När fibern är nere och redo att användas är efterarbetet minst lika viktigt som förarbetet. Vi
på Netconnect är med er från början till slut, vilket betyder att vi ser till så att varje kabels
placering blir dokumenterad och tillgänglig på den allmänna databasen.

VARMT VÄLKOMNA...
...att kontakta oss på Netconnect för heltäckande lösningar inom telekombranschen.
Vi är med er från start till avslutat projekt, och förser er med kompetens, beprövade
metoder och skickliga medarbetare.
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Ford transportbilar köper du hos Turessons Bil i Årjäng.
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