
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

Wifi som tjänst  

Få saker är mer irriterande än ett krånglande 

trådlöst nätverk. Besökare som inte kan 

koppla upp sig eller anställda som inte 

kommer åt skrivaren via Wifi och så vidare.

För företag

Användare kräver också mer och mer av sina uppkopplingar, 

idag tycker vi att det är en självklarhet att kunna hänga kvar i 

telefonkonferensen i trappan mellan två våningsplan eller att 

surfa i hissen. Att skapa ett smidigt, säkert och funktionellt Wifi 

kräver både kunskap och erfarenhet. Utöver det behövs tid. Tid 

för att underhålla, övervaka och analysera nätverket. Ofta ser 

vi att just denna punkt är den som inte fungerar. Ett trådlöst 

nätverk som inte underhålls är både en säkerhetsrisk och ett 

irritationsmoment då funktionen ofta blir lidande.

Vår lösning

Wifi är en komplett tjänst som innebär att du kan slippa lägga 

ner tid på att felsöka, uppdatera, utöka och konfigurera ditt 

trådlösa nätverk. Låt oss på PrimeQ ta hand om hela funktionen. 

Allt från analys, inköp, montering, konfiguration och installation 

ingår till en fast månadskostnad. Enkelt att budgetera för 

och inget behov (från er sida) att lägga tid på. Vi ser till att 

ert trådlösa nätverk fungerar och att säkerheten uppfylls. En 

komplett helhetslösning för era trådlösa behov helt enkelt!

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



Skräddarsytt, säkert och funktionellt
PrimeQ har en lång och gedigen erfarenhet av Wifi och vad 
som krävs för att skapa ett säkert, högpresterande och 
funktionellt nätverk. Vi arbetar med produkter från de främsta 
leverantörerna och ser till hela kedjan av komponenter.
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Tjänsten skräddarsys utifrån era unika behov och levereras därefter som en 

helhetslösning baserat på era önskemål i kombination med vår kunskap.

Våra priser anpassas efter storleken på lokalen och antalet accesspunkter som 

krävs för ert nätverk. I priset ingår även en grundkonfiguration, full support och 

garanti i 36 månader.

Vi kommer gärna ut och träffar er på plats för rådgivning. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med Wifi? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på webbplats https://www.primeq.se


