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FIBER FÖR HEM OCH FÖRETAG
Halmstads stadsnät är ett öppet stadsnät som ägs av Halmstads kommun. Vi fiberansluter fastigheter, privata såväl
som offentliga och har arbetat med fiberanslutningar sedan 2001. Vår ambition är att knyta samman alla fastigheter i
Halmstad i ett gemensamt nätverk för snabba it-kommunikationer. Precis som det har byggts elnät, fjärrvärme, vägnät,
vatten och avlopp. En digital infrastruktur som alla företag, privatpersoner och den offentliga sektorn i Halmstads
kommun kan ta del av.

EN DEL AV HALMSTADS UTVECKLING
Halmstads stadsnät arbetar med den digitala utvecklingen i Halmstads kommun. Detta arbete innebär bland annat
att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklingssatsningar inom IoT (Internet
of Things). I ett gemensamt projekt med Högskolan i Halmstad och RISE (Research Institutes of Sweden) arbetar vi
med att utveckla smarta, tekniska lösningar för att möta några av framtidens samhällsutmaningar. Projektet har blivit
tilldelat medel av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att fortsätta arbetet med att utveckla den smarta staden.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta cinemagrafier och
direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

Cinemagrafi

Webb-ikon

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

”JAG HJÄLPER DIG ATT FRAMTIDSSÄKRA DIN VERKSAMHET”
Jag heter Mikael Classon och är företagssäljare på Halmstads stadsnät. Dagens och framtidens teknik kräver en snabb
och säker anslutning och allt fler har behov av effektiva kommunikationslösningar. För att hänga med i den digitala
utvecklingen är en stabil fiberanslutning en förutsättning.
För dig som företagskund finns det oändliga möjligheter att skräddarsy en fibertjänst som passar dig och ditt
företag. Inget företag är för litet eller för stort för Halmstads stadsnät. Redan idag nyttjar exempelvis kontorshotell,
butiker, restauranger, hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar vårt snabba fiber.
Är du intresserad av att ansluta din verksamhet till vårt fiber? Kontakta mig eller mina kollegor så hjälper vi dig! Vi är
alltid redo att hjälpa till via mail eller telefon. Eftersom vi är ett kommunalt bolag finns vi också alltid nära rent fysiskt.
Vi har kontor på Pilefeltsgatan 73 i Halmstad, dit du som kund alltid är välkommen att komma med stora eller små
frågor. Om du vill så besöker jag gärna din verksamhet!
Mikael Classon, Företagssäljare

SNABBT OCH
STABILT FIBER

EN HÖG DRIFTSÄKERHET
Halmstads stadsnät har under många år verkat i kommunen och har en stark lokal förankring. Genom vår erfarenhet
och kompetenta personal levererar vi stabila tjänster där säkerhetsaspekterna alltid kommer i första rummet. För att
kunna vara en pålitlig leverantör med nöjda kunder övervakar och följer vi upp våra leveranser dygnet runt alla dagar
på året och vi har alltid personal i beredskap. Som kund hos oss kan du känna dig trygg med att vi har en mycket hög
driftsäkerhet på över 99,8 %.

SNABBT, SNABBARE, SNABBAST
Genom att kontinuerligt utveckla verksamheten säkerställer vi att kunna leverera det våra kunder efterfrågar idag,
men även i framtiden. Kapaciteten i fibernäten erbjuder idag obegränsad prestanda över tid. I framtiden i takt med att
kapacitetsbehoven ökar kommer det också att efterfrågas mer kapacitet. Då kommer vi även att kunna leverera detta.

TECKNA KAPACITETSTJÄNST
Vi utvecklar ständigt vårt fibernät och anpassar kapaciteten efter marknadens behov. Som företagskund hos oss kan
du välja att teckna en kapacitetstjänst, vilket innebär att tjänsten levereras mellan två eller flera punkter, med kapacitet
utifrån behov och önskemål. Utmärkt vid tjänster som internet, hosting etc.

KOSTNADSEFFEKTIVA FÖRBINDELSER MED SYDLÄNK
Med Sydlänk kan du som företag koppla samman dina kontor eller anläggningar från Landskrona i syd till Jönköping
i norr. Vi hjälper dig att skapa länken mellan en eller flera adresser i över 30 kommuner. Tack vare ett befintligt
finmaskigt nät kan vi erbjuda kostnadseffektiva förbindelser som bygger nya affärsmöjligheter för dig och dina kunder.
Tillsammans erbjuder vi ett stabilt regionnät med lokala accesser. Läs mer på sydlank.com.

Blacklink Networks AB är grundat och har sitt huvudkontor i Varberg.
Vi har även kontor i Malmö.
På Blacklink Networks AB arbetar idag cirka 50 fibertekniker ute på fält och vi är
11 personer som arbetar på huvudkontoret i Varberg.
Vi utför så gott som allt inom telekombranschen. Allt från enkla kopparinstallationer i
lägenhet och villa till stora komplexa fiberortsnät med många tusen hushåll.
Vi utför även smarta hem, kameraövervakning (utan månadskostnad), wifi-lösningar, ljud- och ljusstyrning.

VÅRA TJÄNSTER
•
•
•
•
•

Projektering & konsultarbeten (Fiber & kopparnät)
Fibernät (Projektering, tomtschakt, blåsning, svetsning & installation)
Serviceavtal (Fiber & kopparnät)
Catkabelinstallationer (Nätverkskablar & wifi)
Smarta hem (Larm, övervakning, ljud & belysning)

Vi erbjuder en helhetslösning gällande er fiberuppstart.
Kontakta oss på 0340-50 09 10 eller maila på info@blacklink.se så hjälper vi er.
Ni hittar oss på Susvindsvägen 29, 432 32 Varberg.

www.blacklinknetworks.com

ETT FIBER FÖR
ALLA TYPER AV
VERKSAMHETER
Med fiber från Halmstads stadsnät behöver du inte irritera dig över ett långsamt internet eller oroa dig för strulande
kortbetalningar och du slipper teknik som inte fungerar. Vi erbjuder kostnadseffektiva förbindelser som bygger nya
affärsmöjligheter för dig och dina kunder.
Vi vill att alla företag i Halmstads kommun ska ha tillgång till säker kommunikation. Eftersom vi har möjlighet
att skräddarsy en fibertjänst utifrån varje kunds önskemål så vet vi också hur behoven kan skilja sig mellan olika
verksamheter. För vissa är höga krav på säkerheten främsta prioritet. För företag som är förlagda på glesbygd kan
avståndet vara den stora utmaningen. Med en fiberanslutning hos oss hittar vi lösning på problemen, hur olika de än
är. En trygg uppkoppling är en förutsättning för en effektiv verksamhet för alla företag idag.

VI BEHÖVER BLI FLER PÅ CYGATE
LÄS MER PÅ CYGATE.SE/KARRIAR

”ALLA VERKSAMHETER ÄR BEROENDE AV ETT SNABBT NÄTVERK”
Ken Karlsson äger och driver Gomidda Sports & Steakhouse i Halmstad. Här kan besökarna äta gott och testa olika
aktiviteter som bowling, multisportsimulatorer och boule. Verksamheten är beroende av att tekniken fungerar.
– Att ha en stabil fiberuppkoppling betyder mycket för oss. Våra kassor, bowlingsystem och uppdatering av
sportsimulatorers mjukvara kräver en snabb och stabil uppkoppling. Inget funkar utan fiber, menar Ken Karlsson.
Ken har varit kund hos Halmstads stadsnät sedan dagen då han fick reda på att fiber skulle installeras i huset där
Gomidda ligger. Då ringde han själv till Halmstads stadsnät och tecknade avtal. Därefter har han valt en tjänsteleverantör
som passar hans behov. Han är nöjd med kvaliteten.
– Jag har inte upplevt några problem. Uppkopplingen är stabil och hastigheten är snabb.

Anslut ditt företag till ett nät i världsklass!

Fiber och
framtid
till alla

Relacom bygger och underhåller
framtidens fibernät
Vi är certifierade för arbete
med robusta fibernät

Läs mer om oss på relacom.se

Box 8050
300 08 Halmstad
Tel 035-19 29 80
info@halmstadsstadsnat.se
www.halmstadsstadsnat.se
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