
IT TIL KONTORFÆLLESSKABER

Internet & IT-løsninger til kontorfællesskaber

BMC Networks har gennem de sidste 10 år udviklet et koncept der indeholder alt hvad der skal bruges til at 

installere, servicere og drifte internet og netværk til et moderne kontorfællesskab.

Vi samarbejder med nogle af de allerstørste indenfor udlejning af ejendomme, og har efterhånden leveret IT 

til et så stort antal kontorhoteller, at vi i dag kan strømline processen. Det gør at vi kan levere en total internet 

- og netværks løsning så hurtigt, præcis og økonomisk, at det kan mærkes helt ind i Excel arket. Ikke bare for

udlejerne men også for deres lejere, som kan få deres telefoni og IT samlet et sted, og det giver mange

fordele ↓

Fordele ved BMC Networks erfaring med kontorfællesskaber:

BMC kan rådgive og projektere under hele etableringsprocessen.

Alt support til udlejer og lejer er direkte, så det er BMC Networks der tager det fulde ansvar for

forbindelserne.

BMC afregner direkte til lejeren for den aftalte �berforbindelse.

Differentieret �berhastighed til alle lejere.

Fælles IP-Telefoniløsning til ejendommen med i lejen.

Telefonpasning/receptionist funktion i IP systemet.

Køb eller leje af gennemtestet netværksudstyr

Hostede Firewall/Router.

WIFI, AV-udstyr netværk for ejendommen med adgang til lejerens lokalnetværk

http://bmcnetworks.dk/it-til-kontorfaellesskaber/#ejer
http://bmcnetworks.dk/it-til-kontorfaellesskaber/#Kontorhotel-lejer
http://bmcnetworks.dk/it-til-kontorfaellesskaber/#kontorkort
https://bmcnetworks.dk/


BMC har leveret �berforbindelse til Datea/Newsecs kontorhoteller på Sluseholmen 
8A i København.

mailto:info@bmcnetworks.dk?Subject=Jeg%20har%20et%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20vedr.%20IT%20til%20kontorhoteller


BMC Networks har leveret �ber til kontorfællesskabet Harbour House, der 

ligger på den gamle Kalkbrænderihavnskaj iNSvanemøllehavnen, Kbh. 

Harbour House administreres af Datea/Newsec, Læs mere om det her



Og der er mange fordele i at samle alt din IT hos os. Især når du har brug for rådgivning, eller support, og

ikke har råd til at vente.

Måske har du brug for:

Differentieret �berforbindelse, med hastigheder fra 10/10Mbit til 500/500.Mbit.

Fast IP adresse, med mulighed for �ere.

Dedikeret forbindelse, direkte i CPE.

Lej eller køb router/udstyr, BMC hjælper med opsætningen.

Ansvarlig IT support uden telefonkø.

Danmarks klogeste mobilabonnement på TDC`s net, uden binding.

Tidssvarende IP telefoni uden binding.

Fjernskrivebord der passer på din data i tilfælde af tyveri, nedbrud, brand eller bare kaffe i

maskineriet.

Of�ce 365 med alle de programmer du kender, inklusive backup i skyen, og mulighed for

videokonferencer så du sparer mange penge på transportudgifter - og på Co2.

Marketing:

Rådgivning og design af: hjemmeside, logo, brochurer, �rmatøj, bilreklamer, bannere og alt det du

skal have trykt.

Vedligehold og annoncering på sociale medier, Google Business og søgemaskineoptimering så

dine kunder kan �nde dig.

IT TIL DIT KONTORFÆLLESSKAB

Hvis du er med i et kontorfællesskab...
- kan vi opfylde alle dine internet - og IT-ønsker

http://bmcnetworks.dk/it-totalleverandoer-siden-2006/fart-paa-med-fibernetvaerk/
http://bmcnetworks.dk/it-totalleverandoer-siden-2006/fart-paa-med-fibernetvaerk/#wifi_og_routere
http://bmcnetworks.dk/it-totalleverandoer-siden-2006/mobil-telefoni-til-erhverv/
http://bmcnetworks.dk/it-totalleverandoer-siden-2006/ip-funktioner/
http://bmcnetworks.dk/fjernskrivebord/
http://bmcnetworks.dk/office365/
http://bmcnetworks.dk/it-totalleverandoer-siden-2006/videokonferencer/
http://bmcnetworks.dk/it-til-kontorfaellesskaber/#kontorkort
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Kort over kontorfællesskaber som BMC servicerer med internet og

IT løsninger
I kan sagtens bestille vores ydelser, selvom I ikke er på kortet! 

Ring 70 200 770 og hør mere.

mailto:info@bmcnetworks.dk?Subject=Jeg%20har%20et%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20vedr.%20IT-behov%20til%20mit%20kontorf%C3%A6llesskab
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
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