Svartfiber
Egen fiberförbindelse med full kontroll.
Öresundskrafts Svartfiber är en kostnadseffektiv och säker lösning för tillgång till en helt egen
fiberförbindelse. Flera operatörer och företag hyr svartfiberförbindelser av oss för att säkerställa
sina kommunikationsbehov mellan kontor i staden eller mellan orter.
Tack vare ett väletablerat fibernät erbjuder Öresundskraft svartfiberförbindelser i stora delar av
nordvästra Skåne. I samarbete med andra nätägare kan vi även erbjuda möjligheter i ännu större
geografiska områden. Elektroniken som krävs för att ”lysa upp” fiberparet tillhandahåller du själv.
Därmed behåller du friheten att välja typ av utrustning samt hastighet på förbindelsen, vilket också
gör vår Svartfiber till den perfekta tjänsten för överföring av stora mängder information. Tjänsten
är transparent och protokolloberoende vilket ger dig som kund möjlighet att själv styra över vilken
trafik du vill skicka över förbindelsen. Vi erbjuder dessutom olika avtalslängder och SLA-nivåer för
att möta önskemål och förväntningar.
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Varför välja Öresundskraft?
Vi har en stark lokal förankring och lång erfarenhet av att bygga fibernät och driva aktiva nät i och runt vår
region. Som en trygg och stabil aktör med stor kompetens av att utveckla och sälja kvalitativa tjänster, har
vi fördelen av att kunna erbjuda skräddarsydda tjänster som svarar mot de förhållanden som råder här i vår
region. Vi övervakar vårt nät dygnet runt alla dagar på året och har alltid personal i beredskap.

TJÄNSTENS OMFATTNING
Tjänsten består som standard av följande
• Punkt till punkt förbindelse
• Överlämning i ODF
• Klarrapport och mätprotokoll
• Levereras enligt SSNF standard
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Servicenivå 1
• Tillgänglighet 99.7%
• Felanmälan dygnet runt alla dagar
• Felavhjälpning påbörjad inom 4h dygnet runt alla dagar
• Felavhjälpning avslutad inom 24h dygnet runt alla dagar
Gränssnitt
• Singelmodfiber, 10/125 μm, avlämnad i termineringsbox,
ODF, via SC-kontakter i fastighetens överlämningspunkt

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida oresundskraft.se/stadsnat eller
kontakta oss på e-post forbindelser@oresundskraft.se

Tilläggstjänster
• Servicenivå 2
- Tillgänglighet 99.9%
- Felanmälan dygnet runt alla dagar
- Felavhjälpning påbörjad inom 2h dygnet runt
- Felavhjälpning avslutad inom 10h dygnet runt
• Uppkopplad alternativ väg för redundans
• Byte av SC-kontakter (UPC/APC)
• Intern fibertrunk
• Montering av kundägd utrustning

