Uovertruffen
indendørs internetog mobildækning
Komplette DAS-løsninger,
der sikrer indendørs dataog mobildækning til alle dine
medarbejdere og kunder
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Indendørsdækning overalt
KM Telecom Danmark er en af de førende leverandører af DASanlæg. Vi er specialister i små og store løsninger, og vi hjælper
dig gerne med alt fra budget til projektering og etablering.
Smartphones, tablets og computere har
en enorm rolle i vores hverdag i 2014.
3G-teknologi har vænnet os til at være på
hele tiden, og den nye 4G-tidsalder tilbyder
endnu bedre datahastighed, som vil skrue
forbrugernes behov og forventninger
yderligere op.
Vi har alle oplevet, at der var fin dækning
på p-pladsen, men at der opstår udfald, når
vi kommer indendørs. Mange mennesker
indendørs på samme tid er en udfordring til
mobilkapaciteten, som netværket sjældent
kan håndtere. Med en indendørsløsning
fra KM Telecom kan du sikre, at kunder og
medarbejdere altid oplever en tilfredsstillende
dækning på din adresse.

the sky is not the limit

Løsningen kaldes et DAS-anlæg, og det
betyder, at du til enhver tid er garanteret et
optimalt signal til både mobil og data inden
for det definerede område. KM Telecom har
specialiseret sig i at levere komplette løsninger til både store og små, inklusive service
og vedligeholdelse, så du altid har perfekt
hul igennem til både telefon og internet.
KM Telecom lægger vægt på, at løsningen
tilgodeser alle behov. Derfor ligger der en
grundig, individualiseret behovsanalyse til
grund for vores skræddersyede løsninger.
Vi designer selv den færdige løsning i et af
verdens førende radioplanlægningsprogrammer, og vores specialiserede håndværkere
sørger for, at installationsarbejde og testning
er fejlfrie, før du overtager dit DAS-anlæg.
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Hvorfor vælge en DAS-løsning?
Et DAS-anlæg er et individuelt designet indendørs antenneanlæg, der sikrer
uovertruffen mobil- og datadækning. Anlægget er fleksibelt, hvilket betyder,
at alle danske mobiloperatører kan koble sig på.
Et DAS-anlæg er særdeles egnet til energivenlige (tætte) og skærmede
bygninger, hvor almindelig mobildækning har svært ved at trænge igennem.

”Vi tilbyder stærke DASløsninger, bygget på sikker
teknologi og gennemtestede
produkter, og vi tilbyder
løbende service af anlægget.”
Michael Hermansen, CEO, KM Telecom Danmark A/S

www.km-telecom.com

Viden og
sikker
implementering
Hos KM Telecom Danmark har vi både erfaring og de bedste referencer,
og det er din sikkerhed for, at du får det allerbedste resultat. Vi har
arbejdet sammen med telebranchen i mere end 12 år, og vi har løst
opgaver for alle de store danske teleselskaber.

Læs mere:
Km-telecom.com/indendørsdækning
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Se eksempler og
kundereferencer
på vores hjemmeside. Scan koden
eller besøg os
på nettet og se
aktuelle DASinstallationer.
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Din foretrukne samarbejdspartner og leverandør til opbygning af data- og telenetværk for mobilindustrien – såvel inde som ude

