
LAN

všetky služby od jedného
poskytovateľa

výhodné telefonovanie 
s volaním zadarmo v sieti 
Slovanetu a ďalšie služby

spoľahlivé a výkonné 
pripojenie do internetu

služby pre kancelárie a menšie firmy
pre váš:OFFICE

Vieme, že pre chod vašej kancelárie alebo firmy sú telefón, internet, 
e-mail, web, počítačová ochrana a ďalšie služby dôležitou každoden-
nou nevyhnutnosťou. 

Využite príležitosť, že v budove, v ktorej sídlite, sme vybudovali     
modernú telekomunikačnú sieť a pripojili ju výkonnými linkami.      
Z jej výhod teraz môžete čerpať aj vy a využívať za výbornú cenu     
kvalitný internet, telefonovanie a ďalšie služby.

Využívajte na svoju prácu vysokorýchlostný internet s vyššou 
úrovňou garancie rýchlosti a kvality oproti programom určeným pre 
domácnosti. 

Používajte spoľahlivé a efektívne
nástroje pre vaše podnikanie

Pripojte sa cez internet:OFFICE

výkonný internet pre niekoľkých používateľov
súčasne

rýchle zapojenie, nadštandardná technická
podpora a starostlivosť

pre pripojenie vám poskytneme osvedčené
moderné zariadenie, nemusíte žiadne kupovať, 
nastavovať, ani sa o ne starať

garantované SLA

Výhody služby:

jednoduchá a rýchla budúca rozširovateľnosť 
výkonu a služieb (telefonovanie, TV, bezpečnosť
a pod.)

výhodný pomer cena/kvalita/výkon

bez skrytých obmedzení alebo poplatkov navyše



Súčasťou kontaktov dôveryhodnej firmy a kancelárie je pevná 
telefónna linka. Pre vás však nemusí byť len imidžovou nutnosťou, 
ale jej aktívnym využívaním môžete aj výrazne ušetriť. V sieti 
Slovanetu totiž telefonujete zadarmo a do ostatných sietí                        
a zahraničia voláte za výhodné ceny.

Číslo pevnej linky si môžete ľahko preniesť do Slovanetu aj od iného 
operátora a na svojich letákoch či vizitkách nemusíte nič meniť!

S volitelným výhodným telefonovaním
voice:OFFICE voláte v sieti Slovanetu 
zadarmo!

Možnosť príjmu televízie iptv:LINK

volací program vrátane moderného bezdrôtového 
telefónu Gigaset od 2€ bez DPH mesačne

jednoduché zapojenie – využíva káble internetovej 
siete – a možnosť ponechať si doterajšie telefónne 
čísla 

kvalitný prenos hlasu vďaka technológii VoIP HD

bezplatný prehľad volaní a kontrola telekomunikač-
ných nákladov

Aktivujte si k internetu od Slovanetu 
aj telefonovanie voice:OFFICE, 
s ktorým získate:

možnosť výberu z 3 TV balíkov

7–dňový archív vybraných staníc

EPG (elektronický programový sprievodca)

prívetivé užívateľské rozhranie

VYUŽITE AJ DOPLNKOVÉ SLUŽBY
e-mailové služby a webhosting

cloudové služby z produktového radu cloud:LINK a dátové 
úložisko Moja aktovka

Kontaktujte nás s vašimi otázkami:

Viac na: slovanet.sk/office
statická verejná IP adresa a ďalšie...

nízke náklady obstarania - bez nutnosti kupovať 
drahé zariadenia a s možnosťou jednoduchého 
rozširovania s rastom vašej firmy

volania zadarmo v rámci firmy a v sieti Slovanetu, 
výhodné volania do ostatných pevných či mobilných 
sietí a do zahraničia

moderné doplnkové služby (CLIP, presmerovanie 
hovorov, register prijatých/zmeškaných hovorov)

služby pre kancelárie a menšie firmy
pre váš:OFFICE


