företagstjänster
Allt från ett och samma ställe.

VÅRA företagsTJÄNSTER
It-tjänster
M365. Arbetsredskap för kommunikation, möten och
datasekretess för både arbetsplats och distansarbete.
Från oss får ni alla servicepaket enligt era behov.
Backup. Säkerhetskopieringstjänster för olika ändamål,
bland annat servrar, arbetsstationer och M365-miljö.

IT-stöd. Vårt lättillgängliga och personliga IT-stöd
förebygger och löser även de mest utmanande ITproblemen.

Telefoni
moderna telefonilösningar. Mångsidiga och
förmånliga telefonväxeltjänster för både fasta och
mobila nät.
■ Cloudberry. Mångsidig och toppmodern IP-telefon
växeltjänst som kan modifieras enligt användarens
behov.
■ SIP-trunk. Telefonväxelanslutning som fungerar
över internet och ersätter till exempel gamla ISDNanslutingar.

Fax. Med vår fax-tjänst kan man skicka och ta emot
fax via e-post, var och när som helst.

DNA Mobilanslutningar. Som DNA återsförsäljare
erbjuder vi lösningar med DNA:s mobilabonnemang
enligt era behov.

Internet
Fiberanslutningar. Fibertekniken erbjuder
marknadens effektivaste, snabbaste och stabilaste
internetförbindelse. I Österbotten har JNT ett täckande
fibernät som ständigt expanderar.
Mobila lösningar. Abonnemang som lämpar sig för
mobilt arbete av olika slag. Vi hjälper er gärna att hitta
passande alternativ bland DNA:s företagstjänster.

hosting och webB
Hosting och datacenter. JNT:s datacenter i Öster
botten erbjuder prisvärda hostingtjänster till företag
som vill flytta sina servrar i säkert och pålitligt förvar.
Vi skräddarsyr ändamålsenliga lösningar enligt
företagets storlek och behov.
Webbtjänster. Från oss får ni domännamn och webb
utrymme för företagets webbplats samt e-postadresser
med företagets eget domän.
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Är JNT en ny
bekantskap för er?

Kameraövervakning. Med vår kameraövervaknings
tjänst övervakas företagets utrymmen och egendom
obevekligt. Materialet sparas och lagras hos oss
genom krypterad överföring.

Vi är den lokala och pålitliga samarbets
partnern som erbjuder betjäning på era
villkor. Berätta för oss om era önskemål,
så syr vi ihop lösningar som passar er.
Vi är genuint intresserade av att hjälpa.
Därför har våra kunder valt just oss som
leverantör.

Brandmur. Vi erbjuder kompletta brandmurstjänster
med olika skyddsnivåer för innehåll och dataöverföring.
Våra brandmurar innehåller också VPN-kontakt för
tryggt distansarbete.

Larmöverföring. I över 20 års tid har vi levererat
pålitliga larmöverföringstjänster. Från oss kan ni
beställa myndighetsgodkända och övervakade
larmtjänster.

Som kund hos oss har ni tillgång till
marknadens bästa ICT-tjänster. Vi på
JNT vill att Österbotten är en framgångs
rik region även i framtiden. Tillsammans
lyckas vi!

Övrigt
Displayit är en digital anslagstavla som kan användas
för att visa bilder, texter eller film. Displayit passar
exempelvis i kontor, trapphus, skyltfönster och butiker.

Betalterminaler. Vi har ett brett utbud av moderna
betalterminaler för olika typer av verksamhet.

Allt från ett och samma ställe.

Datorer och kringutrustning. Från oss får ni all
behövlig IT-utrustning, allt från servrar till mobiltelefon
laddare.

Nollge är JNT:s IoT-koncept. Nollges sensorer hjälper
dig att mäta och övervaka kritiska funktioner inom
till exempel fastighets- och livsmedelsbranschen.


Företagsförsäljningen
06 786 8200
foretagslosningar@jnt.fi

Skräddarsydda lösningar
Vi skräddarsyr lösningar specifikt enligt era behov och önskemål.

Nära er
Vi är lokala och jobbar med österbottningar i och för Österbotten.

Personlig service
Vår kunniga personal ger er personlig betjäning på både svenska och finska.
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www.jnt.fi

