
 
 

 
 

Page 1/1 

Egedal Erhvervsfiber 

I samarbejde med GlobalConnect præsenterer Egedal Fibernet lynhurtigt Internet, hvor du får adgang 
til et af de mest driftssikre og udbyggede fibernetværk i Nordeuropa.  

Erhvervsfiber fra GlobalConnect er ikke kun lig med lynhurtigt internet. Det er også din adgang til 
suveræne tillægsydelser, som understøtter dine behov for sikkerhed i forhold til udefrakommende 
trusler - og til at gendanne tabt data, hvis uheldet er ude. 

 

Lynhurtigt og stabilt Internet på Erhvervsfiber 

- 100/100 Internetforbindelse pris 995,- pr. md.          Ja tak sæt 

- 200/200 Internetforbindelse pris 1.095,- pr. md.       Ja tak sæt 

Ønsker du højere hastighed? Kontakt: Jeppe Holm Hilkjær        JHH@GlobalConnect.dk        +45 2030 1000 

 

Tillægsydelser for optimal sikkerhed 
 

SmartFiber pris 500,- pr. md.      Ja tak sæt 
SmartFiber er en revolutionerende ny måde, hvorpå du kan få det bedste fra alle verdener til din 
fiberforbindelse. SmartFiber er en overbygning til din Erhvervsfiber, som giver dig 

- Optimal sikkerhed med avancerede firewall-funktioner, som beskytter dig mod angreb fra 
omverdenen 

- Trådløst netværk indbygget 

- 4G-failover, hvis den primære forbindelse svigter 

SmartFiber er en ”un-managed” løsning. Ønsker du en Managed løsning, hvor GlobalConnect leverer og 
administrerer det hele for dig? Kontakt: Jeppe Holm Hilkjær        JHH@GlobalConnect.dk        +45 2030 1000 

  

Backup 1 TB pris 500,- pr. md.        Ja tak sæt  

Har du en eller flere servere, kan du tilvælge GlobalConnects backup-service. Backup-servicen sikrer 
at du  

- altid kan få dine data igen, hvis du skulle blive ramt af oversvømmelse, tyveri, lynnedslag, 
fejlagtige sletninger eller andre former for datatab, da dine data altid bliver sikkerhedskopieret 
til to eksterne GlobalConnect-datacentre 

- til enhver tid selv kan genskabe filer, når du har brug for det 

- selv kan vælge, hvor lang tid du vil have data liggende 

- altid har 1 TB dataplads til backup, som automatisk bliver udvidet, hvis du har behov for mere. 
Ønsker du mere plads, koster hver GB kun 40 øre pr. md. 

Vil du vide mere om backup-servicen?  
Kontakt: Jeppe Holm Hilkjær        JHH@GlobalConnect.dk        +45 2030 1000 

 

Læs mere og tilmeld dig på www.egedalfibernet.dk/erhverv 
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