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Kommunikation er både systemer og sammenhæng

» Netværksløsninger » Netværksudstyr
EL:CONs udbredelse og
mange specialister gør, at
vi altid kan finde den rigtige
sparringspartner og den
rigtige løsning til dig.

Konfiguration, installation, drift og service
EL:CON kan levere løsninger inden for alle former
for netværk: LAN, WAN og VPN. Skal der installeres
et lokalt netværk – trådløst eller kabelbaseret – i din
virksomhed, skal flere lokale netværk kunne kommunikere med hinanden. Har medarbejderne brug
for at komme i kontakt med netværket, når de er på
farten eller arbejder derhjemme, så kan vi levere
løsningen.
Vi kan hjælpe dig lige fra behovsafdækning, konfiguration og installation til en drifts- og serviceaftale
tilpasset til dine behov for løbende servicering og
kort reaktionstid i tilfælde af fejl.

Vi arbejder naturligvis med struktureret kabling, ligesom vi har faste metodikker for test og fejlfinding,
eftersyn og support. Og så kan vi selvfølgelig leve
op til alle nødvendige certificeringer.
Vi kan levere og konfigurere netværksudstyr til netværk i alle størrelser fra små lokale afdelingsnetværk til store netværk med flere hundrede brugere
og kapacitet i gigabitklassen.
Vores kompetence dækker switche (inkl. programmering med prioritering af data og tale), routere,
firewalls og VPN-udstyr samt udstyr og styring til
trådløse netværk.

» Telefoni- og kommunikationsløsninger » IT-løsninger
Vi arbejder som partner for
de førende producenter og
kan derfor levere løsninger
i den bedste kvalitet med
hensyn til både teknologi og
driftssikkerhed.

Åben og fleksibel kommunikation
En kommunikationsløsning er en langsigtet investering. Derfor er en løsning fra EL:CON altid baseret
på en åben platform, som kan integrere telefoni
(både fastnet og mobil) og computer. Platformen
består af et system, der kan moduleres og skaleres
til din virksomheds behov, uden det påvirker systemets øvrige funktioner.
Du behøver med andre ord kun at købe det, du har
behov for her og nu – så kan du tilføje kapacitet og
yderligere funktioner, efterhånden som behovene
opstår. Alle systemer kan håndtere IP-telefoni – du
skal derfor ikke foretage unødvendige ekstra inve-

steringer, hvis din virksomhed ønsker at skifte til IPtelefoni i fremtiden.
Alle de produkter, som understøtter vores løsninger,
tilbyder som standard flere avancerede funktioner
end konkurrerende produkter. Det giver dig mere for
pengene – og den rigtige løsning, uden du skal investere i mange ekstra funktioner.
En IT-løsning er naturligvis langt mere end bare installation af et netværk. EL:CON kan påtage sig den
fulde leverance, dimensionering og konfiguration
af både servere, klientmaskiner og mailsystemer.

Vi kan hjælpe med at installere diverse applikationer og hjælpeprogrammer, såsom backup, antivirus,
antispyware og systemovervågning.

Faktisk kan vi endda være ”din IT-afdeling”, hvor vi
løbende fjernovervåger dit IT-system og hjælper
med driftsopgaver og opgraderinger. Vi yder også
support til brugerne og deres eventuelle hjemmearbejdspladser.

» Bredbånds- og fiberløsninger » Industrielle net

Store datamængder og vitale processer
EL:CON leverer og projekterer netværksløsninger, der
indgår i bredbåndsnet hos elselskaber, private udbydere og antenneforeninger. Vi leverer komplette
løsninger lige fra centraludstyr til kundebokse, hvor
vi over bare en enkelt fiber kan levere internet, telefoni samt både digitalt og analogt TV. Vi kan både
tilbyde at stå for driften af løsningerne og yde teknisk support.
Fibernet er nutidens og fremtidens kommunikationsvej. Det indgår under en eller anden form i næsten
alle kommunikationsløsninger i dag: Som ”backbone” mellem forskellige netværksafsnit i virksomheder, i industrielle net samt i større infrastrukturer og
bredbåndsnet. EL:CON behersker alle typer løsninger lige fra projektering og splidsning til avancerede
målinger og test.

Kompleksiteten i virksomhedernes produktions
afsnit stiller øgede krav til datakommunikation mellem maskiner og styringssystemer. Det kan også
være varmeværker og renseanlæg, der er afhængige af hele tiden at kunne kommunikere med pumpestationer eller lignende ude i landskabet. Det stiller specielle krav til både robusthed og til sikker og
tidstro kommunikation, specielt hvis der indgår sikkerhedsudstyr eller vitale processer. Samtidig er der
behov for en høj og sikker oppetid.
EL:CON har både standardløsninger og egenudviklede løsninger til at tilgodese de fleste behov. Vi kan
bl.a. tilbyde dig at stå for fjernovervågning eller tilbyde kommunikation mellem teknisk udstyr i EL:CONs
eget lukkede, trådløse tekniknet.

Systemer og sammenhæng
Denne introduktion til EL:CONs kommunikationsløsninger giver dig forhåbentlig et overblik over, hvad vi kan
hjælpe dig og din virksomhed med. Vores kompetencer
rækker dog langt videre, og frem for alt er vores leve-

rancer altid bygget op som løsninger, der adresserer
den konkrete virksomheds behov. Det er derfor, at du får
mere end systemer, når du køber en kommunikationsløsning hos EL:CON. Du får samtidig sammenhæng.

EL:CON Gruppen A/S
Ryhavevej 50
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Tel 7222 0666
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EL:CON er også . . .
EL:CON er en af Danmarks førende elinstallationsvirksomheder. Som specialister inden for vores
kompetenceområder sikrer vi dig professionel service, og med vores fokus på fremtidssikrede løsninger får du en samarbejdspartner, der kan fungere som din professionelle totalpartner.
EL:CON giver dig fordelen ved et landsdækkende netværk, hvor vores tekniske kompetencer
forenes med et indgående lokalkendskab.
EL:CON kan derfor altid være på pletten for at
hjælpe dig med en professionel løsning.
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