
Snabbt och stabilt bredband

Marknadens mest prisvärda hastigheter 

Bredbandstjänster som passar storleken 
på ditt företag 

Trygg och pålitlig bredbandsförbindelse 
 
Fast eller dynamisk IP
 
Symetrisk ned- och uppladdning av data
 
Valbar bandbredd från 10-1000 Mbit/s

Våra tjänsteleverantörer erbjuder

Gå in på Zmarket.se för att läsa mer 

om vad som bäst passar ert företag. 

Det går också bra att ringa de olika 

tjänsteleverantörerna direkt.

Zmarket
 
Din tjänsteportal 
Zmarket är kommunikationsoperatören Zitius  

tjänsteportal. Här beställer ni som kund de tjänster 

och hastigheter som passar er och verksamheten 

bäst. Här råder full konkurrens mellan några av 

marknadens ledande tjänsteleverantörer inom 

företag.

Bredband 
att växa med
- för ditt företag

www.zmarket.se
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Kom igång 

Koppla in och välj direkt
Ta en nätverkskabel och koppla in i nätverksuttaget 

som finns förberett i er lokal. Surfa sedan in på  

zmarket.se och välj bland de företagstjänster som  

finns i ert stadsnät.

Ring till tjänsteleverantören

Om ni redan vet vilken tjänsteleverantör ert företag  

önskar, kan ni ringa direkt dit och få hjälp med att 

komma igång.



Bredband att växa med Matcha verksamhetens behov

Bredband Light 

Det finns en rad olika tjänsteleverantörer som alla har 

sina olika varianter på snabbt och ännu snabbare  

bredband. Bredband Light är ett prisvärt alternativ  

för mindre företag och uppstickare som söker en  

bredbandslösning med hög driftsäkerhet och kvalitet. 

Välj från 10 Mbit/s upp till 100 Mbit/s.

Bredband Pro 

För lite större företag med krav på kapacitet och  

tillgänglighet, passar Bredband Pro. Varje tjäste- 

leverantör kan erbjuda skräddarsydda lösningar utifrån 

varje verksamhets behov. Välj en bredbandstjänst från 

10 Mbit/s upp till 1000 Mbit/s. Här finns även möjlighet 

att köpa till en fast IP-adress.

IP-telefoni

Våra tjänsteleverantörer erbjuder även kostnads- 

effektiva och moderna företagstjänster inom IP-telefoni. 

Genom att ringa via bredbandet kan ni ersätta  

abonnentväxlar och få ett anpassningsbart system utan 

begränsningar. Här erbjuds även enklare abonnemang 

för växellösningar som till exempel molnväxel.

En anslutning i det fiberoptiska stadsnätet ger inte bara verksamheten ett stabilt och 

snabbt bredband. Det erbjuder också hög driftsäkerhet och skapar goda förutsättningar 

för bra kommunikationslösningar.  

Via fibernätets bredband kan ert företag utnyttja internets alla digitala möjligheter och få 

en trygg och fungerande uppkoppling i alla lägen.  

I det öppna nätet är ni som kund inte bunden till en specifik leverantör. 

Ni väljer helt enkelt de tjänster och den kapacitet som passar er bäst  

– från enklare surftjänster till mer avancerade helhetslösningar för  

företag med stora krav.  
 

IP-telefoni, molntjänster, VPN (virtuellt privat nätverk) och fast 

IP-adress är bara några exempel på tjänster som erbjuds.

I vår tjänsteportal Zmarket råder fri konkurrens mellan de olika 

tjänsteleverantörerna, vilket gör att ni som kund dessutom kan  

förvänta er högsta kvalitet till riktigt bra pris. Exempel på tjänsteleverantörer i ditt nät.


