
Altibox Fiberbredbånd Bedrift byr på overlegen hastighet, kapasitet og stabilitet. 
Bedriften får sin egen fiberforbindelse til nettet, og har alltid tilgang til overlege 
kapasitet. Andre bedrifters aktivitet på nettet har ingen innvirkning. Høy hastighet 
og lik fart på opp- og nedlasting gjør fiber til den optimale internettaksessen. 

Med Altibox Fiberbredbånd Bedrift kan bedriften enkelt oppgradere hastigheten et-
ter behov. Bedriften betaler en fast, månedlig pris, uavhengig av bruken. Løsningen 
åpner også for andre tjenester som telefoni og tv. 

altibox.no/bedrift

DIN BEDRIFT FÅR
• Et av markedets raskeste og mest stabile bredbånd
• Symmetrisk hastighet fra 10/10 Mbps til 10/10 Gbps
• En offentlig IPv4-adresse 
• Serviceavtale (SLA)

TILLEGGSTJENESTER
• Utvidet serviceavtale (SLA)
• Løsning for betalingsterminaler
• Redundant løsning
• Flere IPv4 og IPv6 adresser
• Tv-tjeneste

KOMPROMISSLØS TEKNOLOGI 
TIL MORGENDAGENS 
BEDRIFTER

Altibox er på verdenstoppen 
innen fiberteknologi  og har 
infrastrukturen på plass i forhold 
til at din bedrift skal dra nytte av 
alle nye tjenester som kommer de 
neste årene.

Altibox Fiberbredbånd Bedrift
Lynrask hastighet – overlegen kapasitet – unik stabilitet

altibox.no/bedrift

DDoS beskyttelse Basis fra Altibox Bedrift 
Rimelig angrepsbeskyttelse for små og mellomstore bedrifter.

Nå kan også små og mellomstore bedrifter sikre seg mot DDoS-angrep. Dette er en raskt 
økende form for dataangrep der kriminelle truer med å blokkere bedriftens Internett-tilgang 
hvis det ikke utbetales løsepenger. Angrepene kan også skyldes rent hærverk, de kan være 
politisk motivert, eller benyttes for å skade en 
konkurrent. 

Større bedrifter har som regel systemer på plass 
for å forebygge slike angrep. I mindre bedrifter 
uten egne IT-avdelinger ser vi at slike løsninger 
ofte mangler. Driver du en mindre bedrift har du 
antakelig andre ting enn IT-sikkerhet å tenke på. 
Dette er bakgrunnen for at Altibox Bedrift ønsker 
å tilby små og mellomstore bedrifter en enkel og 
rimelig beskyttelse mot denne formen for data-
kriminalitet.

DDoS beskyttelse Basis fra Altibox Bedrift
fungerer som en portvakt som hindrer 
angripere i å blokkere Internett-aksessen din. Vi 
sørger for at ondsinnet datatrafikk styres unna, 
samtidig som du og kundene dine kan bruke 
internettaksessen som normalt.

Tjenesten er laget for å være så enkel for deg som mulig. Du betaler en liten fast sum hver 
måned, og resten tar vi oss av. Du slipper vanskelig installasjon og vedlikehold av avanserte 
systemer og kan i stedet konsentrere deg om å drive bedriften din.

På «mine sider» kan du til enhver tid se status for DDoS beskyttelsen.

Les mer på www.altibox.no/bedrift


