
CombyNet
Lej virksomhedens 
firewall og trådløse 
netværk og undgå alt 
bøvlet!

Undgå bøvl med nettet

Lej dit netværk

CombyNet

Best quality 
cloudhosted

network supplier



CombyNet
Managed Network Services
Gennem konceptet CombyNet tilbyder Comby Denmark 
A/S at du kan leje dit netværk. Vi har lavet en pakke med 
kvalitetsudstyr fra Cisco Meraki indeholdende tre access 
points og en stærk, sikker Firewall.

Du får en lejeaftale, som er all-inclusive og du undgår bøvl med 
opdateringer og løbende vedligeholdelse. Du skal bare sikre, at der er 
netværk og strøm via POE til rådighed, så klarer vi installation, 
opsætning og det løbende vedligehold, således at du ikke får hackere 
og andre ubudne gæster på dit netværk.

Med CombyNet kan du få en fleksibel løsning uden binding. Vi har 
udvalgt noget af det bedste netværksudstyr fra Cisco Meraki til en 
løsning, som passer perfekt til det lille kontormiljø 
med op til 4 rum målrettet små- og mellemstore 
virksomheder, der ønsker sikkerhed og fleksibelt 
trådløst netværk.

Netop nu kan du få et check af dit 
netværkssetup. Sammen kigger vi på dine 
lokaliteter og dine behov. På den baggrund 
udarbejdes et skræddersyet tilbud.  
Din virksomhed fortjener en god, fleksibel 
og sikker løsning i forhold til jeres behov.
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Kontakt en af vores netværkseksperter for at drøfte 
jeres behov for et sikkert og �eksiblet trådløst 
netværk.

Som følge af udbredelsen af smartphones andet trådløst elektronisk 
udstyr, der skal tilgå dit netværk, udsættes din virksomhed konstant for 
trusler mod sikkerheden på nettet. Truslen fra ondsindede personer på 
internettet er i dag så store, at det er blevet vanskeligt for almindelige 
virksomheder at beskytte sig tilstrækkeligt. 

En firewall er virksomhedens ”first line of defence” og derfor er korrekt 
opsætning og vedligeholdelse af denne alt afgørende. Korrekt opsætning 
med de rigtige regler og alle nødvendige patches installeret er afgørende 
for at du kan sove trygt. 

Det trådløse netværk er blevet en af hackernes foretrukne veje til adgang 
til en virksomheds netværk. Er det trådløse netværk med dens 
adgangspunkter ikke korrekt opsat, er hele virksomhedens netværk i stor 
fare. 

Men da firewalls og WiFi-controllere (access points) er blevet 
komplicerede at konfigurere sikkert, benytter IT-folk i helt almindelige 
virksomheder mange ressourcer for at vedligeholde de nødvendige 
kompetencer. 

Derfor har Comby opbygget en service, der sikrer din virksomhed at 
topsikret netværk og at I bliver supporteret af specialister. Vi har 
inkluderet alt det der skal til for at netværket er sikket og højtydende bl.a.

  1 stk. Cisco Meraki Firewall model MX68
  1 stk. Cisco Meraki Wifi-controller - access point model MR33
  Grundlæggende overvågning af sikkerhed på dit netværk
  Opsætning af alarmer, hvis uønskede forsøger at komme ind 
  Løbende installation og test af de frigivne patches og 
 sikkerhedsopdateringer
  Skemalagt rapportering af helbredet på dit trådløse netværk

Japanvej 3 - 4200 Slagelse
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Netværksløsning rettet 
mod små og mellemstore kontorer

Undgå bøvl med nettet
Lej dit netværk

CombyNet

Key features

Central styring
Da al styring foregår centralt, 
opdateres dine enheder 
uden at vi skal have adgang.

Kraftig firewall
Styr nøjagtigt hvem der skal 
have adgang til hele eller 
dele af netværket

Få styr på trafikken
Opnå dybdegående overblik 
over hvem der har adgang og 
hvordan den anvendes

Optimér frekvensen
Hold styr på signalets styrke 
og brugernes oplevelse, så 
du kan optimere det

Hold styr på brugen
Kontroller og prioritér hvilke 
applikationer skal bruger 
kapaciteten på nettet
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Hvad så nu?
 
Tak fordi du læste med.  
Har du spørgsmål til CombyNet 
- lej dit netværk, er du 
velkommen til at kontakte os.

Comby A/S blev stiftet i år 2000 med et 
ønske om at udfordre det eksisterende 
og gøre det bedre end de etablerede 
konkurrenter. Siden vi startede, har vi boet 
i Grønland og leveret IT-løsninger til både 
private og erhvervskunder i hele Grønland.

Nu ønsker vi sammen med Cisco 
Meraki at levere kvalitetsorienterede 
netværksløsninger til vores kunder. Du lejer 
dit netværk og betaler et fast månedligt 
beløb, som dækker det hele. 

Du  får et sikkert netværk til en fast pris pr. 
måned og så slipper du for netværks-bøvl 
med Comby.


