
Telia Operator Business som 
kommunikationsoperatör 
– ett öppet nät för fastigheten
Namn Namn
Titel



2012-03-022

Så här ser affärsmodellen ut

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör
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Byalagsnätens anslutning

Föreningens kanalisation

Fibrerad Telestation

2 alt. teknikskåp eller passivt skåp Skanova fiber till 
Öppen Fiber

Skanova fiber. 
Avstånd från station 

ca: 5-10 meter
Skanova fiber och kanalisation

Fibrerad nod där inte fibrerad 
station finnes

Eller
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Slutkunden väljer själv på bredbandswebben.se



Telia Operator Business - Vår affärsidé

Telia Operator Business gör 
framtidens nät öppet för alla. 

Vi driver marknaden, breddar 
valfriheten och möjliggör 
nyskapande höghastighets- 
lösningar i Sveriges största fibernät. 
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Vad är en kommunikationsoperatör?

En kommunikationsoperatör driver 
operatörsneutrala nät åt fastighets- 
eller nätägare. 

Operatörsneutraliteten gör att 
konkurrens mellan tjänsteleverantörerna 
uppstår.

De boende kan välja mellan olika 
tjänsteleverantörer och deras utbud.



Exempel på nätägare som redan valt Telia Operator 
Business som kommunikationsoperatör
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http://www.haningebostader.se/
http://www.hyresbo.se/
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Några anledningar att välja ett öppet nät

• Ökad valfrihet tack vare större utbud

• Fler som marknadsför nätet

• Ökad konkurrens

• Ett öppet nät har ett värde i sig 
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Varför ska ni välja ett öppet nät med 
Telia Operator Business?

• Erfaren kommunikationsoperatör 
med finansiell styrka och en tydlig 
ägarstruktur

• Stort utbud av tjänsteleverantörer, 
ger valfrihet för de boende 

• Framtidssäker teknik 

• Bäst på drift och övervakning

• Marknadens högsta säkerhetsnivå

• En helhetslösning anpassad för framtidens kommunikation

• Inköp, installation och driftsättning av aktiv utrustning, 
som kompletterar er infrastruktur

• Löpande drift av aktiv utrustning

• Nya nät byggs uteslutande med kapacitet för 
1000 Mbit/sek
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Skillnaden mellan en och flera leverantörer

Fastighets- 
ägare

Telia Operator 
Business 
Öppen Fiber

Öppet nät, flera leverantörer 
av tjänsterna:

En leverantör av tjänsterna:

Fastighets- 
ägare Boende

Telia Operator 
Business 

Telia Fastighetsanslutning

Tjänste-
Leverantör 

Boende

Tjänste-
Leverantör 1 

Tjänste-
Leverantör 2 

Tjänste-
Leverantör 3 
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BusinessMed öppet nät från Telia Operator Business

Fler tillkommer löpande…

- är det senaste tillskottet som tjänsteleverantör!
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Aktuella tjänsteleverantörer, tjänster och priser kommer finnas på 
www.bredbandswebben.se

Tjänster som vi erbjuder våra tjänsteleverantörer

Internet tjänst
Internet 10/1 Mbit/s
Internet 10/10 Mbit/s
Internet 100/10 Mbit/s
Internet 100/100 Mbit/s
Internet 250/25 Mbit/s *
Internet 500/50 Mbit/s *
Internet 1000/100 Mbit/s *
* gäller endast nya installationer

Telefoni

TV

www.bredbandswebben.se
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Telia Operator Business som samarbetspartner 
– vi finns med er hela vägen!
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Drift och övervakning

Övervakning i världsklass 



Telia Operator Business kan leverera 
Öppen Fiber i hela Sverige

Telia Operator Business har som mål att vara 
den största leverantören av kommunikations- 
operatörslösningar på den svenska 
marknaden

• Finns i hela Sverige

• Ett uttalat område för stora satsningar 
med tydliga expansionsmål

• Ni blir en del i den stora universumet för 
oss, som gör oss till en attraktiv leverantör
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Som kommunikationsoperatör marknadsför 
vi det öppna nätet

• Vi höjer marknadspenetrationen genom ambitiös marknadskommunikation
• Fastighetsägaren/nätägaren är avsändare
• www.bredbandswebben.se är den bästa säljkanalen
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Välkommen till 
ett öppet nät
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