LANCOM forhandler
nocable.dk er eneforhandler af LANCOM produkter og - løsninger i Danmark. Vi har
samarbejdet med LANCOM i mere end 8 år.

Historie
nocable.dk har rødder tilbage i 2001 og dermed
over 25 års erfaring fra IT branchen.
Robert er ekspert i kablede og trådløse
netværk samt forskellige løsninger indenfor ITsikkerhed, server/print løsninger og
support.

Driller jeres trådløse netværk?
Robert Wolf - Direktør - 22 37 54 74

Connec�ng your school

nocable.dk’s samarbejdspartnere

Vi skaber det perfekte trådløse
netværk �l JERES skole

Vi samarbejder med din foretrukne ITleverandør, men inddrager også en række
netværksspecialister og systemintegratorer, for at kunne dække hele Danmark
med vores løsninger og service.

a Interne�lslutning med uovertruﬀen sikkerhed og kontrol
aTrådløse netværk
aImplementering sammen med jeres foretrukne IT leverandør

Besøg os på www.nocable.dk

aService og Support

hvor I kan �lmelde jer vores nyhedsbrev
info@nocable.dk

0045 2237 5474
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To specialer

Referencer

Vi �lslu�er jeres skole

Trådløse netværk

REWE

LANCOM’s kunder drager store fordele af
vores professionelle og ﬂeksible løsninger
med ﬁrewalls, hostede og egne trådløse
netværk. Nocable og LANCOM har sammen
skabt infrastrukturelle løsninger �l både
små og mellemstore virksomheder samt en
række skoler i Danmark.

LANCOM løsninger skaber netværk hos sko‐
ler, universiteter, kommuner, virksomhe‐
der, ins�tu�oner, sygehuse og hoteller.
De�e inkluderer hot‐spots i større bygnin‐
ger med 50-100 sam�dige brugere. Større
trådløse netværk kan håndtere mere end
40.000 sam�dige brugere.

REWE er Tysklands svar på Coop og Dansk
Supermarked med mere end 14.000 bu�k‐
ker, 6.000 VPN routere og 25.000 access
points. REWE udvider fortsat deres trådløse
LANCOM løsning.

I slutningen af 2015 havde LANCOM mere
end 5000 partnere i Europa og har leveret
løsninger �l bl.a. Deutsche Telekom, Google
og Øresundsbroen.

Internet �lslutning

Innova�on og kundefokus
Made in Germany
LANCOM udvikler og producerer sine pro‐
dukter og løsninger i Tyskland e�er de høje
tyske kvalitetsstandarder, der kendetegner
- Made in Germany.

Investering eller servicea�ale
ALL INCLUSIVE
Bliv ejer af en LANCOM løsning her og nu.
Kontakt os og få et �lbud.
Alterna�vt kan en løsning anskaﬀes på en
3- eller 5-årig servicea�ale med månedlig
betaling. Fordelen er, at al opsætning og
opdatering er inkluderet. I har en fast må‐
nedlig omkostning ‐ vi kalder det All INCLU‐
SIVE.

LANCOM’s VPN-løsninger er perfekte �l
netværk med mul�ble kontorer og loka�o‐
ner. LANCOM understø�er også integra�on
af internet via 3G/4G mobilteknologi, hvil‐
ket muliggør internetadgang på afsides lo‐
ka�oner eller som backup-løsning i �lfælde
af nedbrud på primær interne�orbindelse.

Google AG
Google’s europæiske hovedkontor i Ham‐
borg, anvender mere end 200 access points
og mere end 2.000 sam�dige brugere.

Ring for en uforpligten‐
de snak med Robert på
22 37 54 74

Midtjysk E�erskole valgte LANCOM
Midtjysk E�erskole har et stort, trådløst
LANCOM netværk med Firewall, som dan‐
ner Midtjysk E�erskole’s infrastruktur for
140 elever og 30 ansa�e. Firewallen
VPN7100+ besky�er Midtjysk E�erskole
mod udefra kommende trusler og sikrer
sam�dig en fair fordeling af båndbredde
både �l elev- og lærerne�et. Integra�on �l
skolens VOIP telefoni-system sikres af den
automa�ske SIP protokol.
Forstander Bo Thorup:
Vi valgte LANCOM, fordi
vi ville ha’ det ypperste
inden for trådløse netværk
og �l en konkurrencedyg�g pris og service.

