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TACK TILL VÅRA HUVUDSPONSORER



Är din backup power för kritisk 
kommunikationsinfrastruktur framtidssäkrat?
Bränsleceller som reservkraft är lösningen för att möta de stigende 
kraven på kritisk kommunikationsinfrastruktur.

ballard.com

DO YOU WANT TO 
KNOW MORE?

 
DROP BY 

BALLARD AND 
TALK TO A FUEL CELL 

EXPERT

SLåg kostnad  Ingen risk   Flexibla 
lösningar   

Power to Change the World®

https://www.ballard.com/


genexis.eu

intenogroup.com

Vi har fiberprodukter för Ethernet / Fiber 1G & 10G, GPON 1G  
& XGSPON 10G, WIFI router RGW med Ethernet, fiber & xDSL, 
WIFI repeater / Extender, Optik

Vi har också vårt eget management system CloudSight för 
att styra, provisionera, analysera m.m som funkar ovasett 
vart burkarna sitter placerade – öppna nät, eget nät, bakom 
branvägg etc. 

Mer info om våra produkter och tjänster hittar ni här under 
utställare  där ni kan komma i kontakt med oss eller på vår hemsida. 

Genexis  helhetslösning
Genexis jobbar med att erbjuda lösningar för alla typer av 
accessteknologi både för L2 och L3, med och utan WIFI.

XGX 10G 
L2 / L3

Fibertwist 1G / 10G L2 / L3 
EHTERNET, GPON, XGSPON

Pure ED500 Pulse EX400 Rep / EXT

https://genexis.eu
https://intenogroup.com
https://portal.studioadapt.se/companies/17953 
http://www.genexis.eu


Vi ser fram emot att träffa dig!

I vår ”monter” bjuds det på:

• Tävlingar med eftertraktade priser

• Demonstrationer av våra senaste 
produkter

• Du får träffa hela vårt ISP-team



AVTALSLEVERANTÖR TILL  

STADSNÄTSFÖRENINGEN 
Alcadon är avtalsleverantör till Stadsnätsföreningens medlemmar. Som kommunalt  
stadsnät kan du utnyttja detta materialavtal utan att det strider mot LOU, tack vare  
det s.k. telecom-undantaget. Detta gör dina inköp från oss enkla och smidiga. 

Vi har lager och butiker i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro. Vi kan erbjuda  
snabba leveranser med en hög tillgänglighet. Vi tillhandahåller ett komplett utbud  
av produkter och tjänster för byggnation av stadsnät och FTTH.

Alcadon är certifierade för Robust Fiber vilket innebär att du som kund alltid kan  
vara säker på att det material vi levererar uppfyller kraven enligt Robust Fiber.

För mer information om avtalet kontakta oss på: stadsnat@alcadon.se

STOCKHOLM - ÖREBRO - GÖTEBORG - MALMÖ
T: 08-657 36 00 E: INFO@ALCA.SE W: ALCADON.SE

INFRASTRUKTUR FÖR

NÄTVERK

DIN LEVERANTÖR AV SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR  

FTTH, ADSS OCH DATACENTER
• Komplett leverantör av FTTH-material till den nordiska marknaden.

• Kunskap och erfarenhet – över 30 år i branschen.

• Hög tillgänglighet – lager och butik på fyra orter.

• Webbutik & EDI med leverans dagen efter.

FTTH
Optokanalisation, fiberkabel, Adss, och sjöfiberkabel.
Markskåp, skarvboxar, kablage och fibertillbehör 

Datacenter
MPO/MTP-System, preterminerade fiber- och  
kopparsystem, slim- och UniBoot patchkablage,  
kanalsystem samt server- och nätverksskåp.

Bostadsnät
Kombicentraler för el och data samt utrustning  
och lösningar för intelligenta hem.

Aktivt
Switchar, converters, SFP, QSFP, SFP+, XFP.
Accesspunkter, router, PoE Switch, Injector/ Splitter.
 
Instrument 
OTDR, ljusdämpningsinstrument,  
kärnlinjerande svetsar. 
 

VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

https://www.alcadon.se/produkter/aktivt
https://www.alcadon.se/produkter/instrument/verktyg
https://www.alcadon.se/produkter/sk%C3%A5p/stativ/media-/elcentral
https://www.alcadon.se/produkter/fiber
https://www.alcadon.se/produkter/koppar
https://www.alcadon.se/produkter/koppar/patchkablage
https://www.alcadon.se/produkter/sk%C3%A5p/stativ
https://www.alcadon.se/produkter/installation/kabelkanaler
https://www.alcadon.se/produkter/optokanalisation
https://www.alcadon.se/produkter/fiber/fiberkabel
https://www.alcadon.se/produkter/sk%C3%A5p/stativ
https://www.alcadon.se/produkter/fiber/fiberterminering/avslut/boxar
https://www.alcadon.se/produkter/fiber
https://www.alcadon.se/
https://www.alcadon.se/
https://www.alcadon.se/produkter/fiber/mpo-f�rkont--system
https://www.alcadon.se/produkter/fiber/fiberkabel/mikrokabel-sm-g657a-24-96
https://www.alcadon.se/


Coromatic är ledande inom
avbrottsfri kraft och reservkraft
Coromatic är en helhetsleverantör inom området för strömförsörjning 
vilken både inkluderar avbrottsfri kraft (UPS) och reservkraft. Konkret 
betyder det att vi kan erbjuda alltifrån design och konstruktion till doku-
mentation, driftsättning och service.  Vi kan självklart också tillhanda-
hålla enskilda produktlösningar. Oavsett är lång erfarenhet, hög teknisk 
kompetens och därmed kvalitet i leveransen det som kännetecknar vårt 
erbjudande inom strömförsörjning. 

Coromatic Serviceorganisation
Coromatic serviceorganisation består av specialutbildade tekniker inom 
varje kompetensområde som vi representerar. Samtliga tekniker är certi-
fierade på våra tillverkares olika produkter och utbildade för att hantera 
anläggningar i kritiska miljöer. 

Coromatic servar över 3500 anläggning på årlig basis. Vår serviceorgani-
sation består av över 100 tekniker som är speciellt utbildade inom UPS, 
reservkraft, kyla, nätverk m.m. 

Serviceverksamheten bedrivs rikstäckande från våra kontor i Bromma, 
Göteborg, Malmö, Norrköping, Halmstad, Piteå och Östersund. Det inne-
bär att ni alltid kan ha en tekniker på plats inom en garanterad inställel-
setid för att säkra er driftmiljö.

Läs mer om Coromatic på coromatic.se

Coromatic är Nordens ledande leverantör av 
lösningar för  verksamhetskritisk infrastruktur
Coromatic är Nordens ledande leverantör av verksamhetskritisk 
infrastruktur och specialister inom rådgivning, service, 
datacenter, kyla, reservkraft och UPS/avbrottsfri kraft.

Coromatic är Nordens ledande leverantör av verksam-
hetskritisk infrastruktur och specialister inom rådgivning, 
service, datacenter, kyla, reservkraft och UPS/avbrottsfri 
kraft.

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och data-
kommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. 
Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för 
våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och 
optimerar energianvändningen för minsta möjliga mil-
jöpåverkan. 

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher 
som exempelvis energibolag, telekom, sjukvården, för-
svaret och många andra organisationer där tillgång till 
kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande.

Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi 
designar, bygger och driver våra kunders tekniska infra-
struktur med fokus på energieffektivitet. 

Coromatic har mer än 500 anställda och har levererat 
lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. 
Coromatic är en del av E.ON koncernen.

En del av E.ON koncernen

https://www.coromatic.se


info@ctsystem.se 
www.ctsystem.se
031-22 19 80

VI FYLLER ÅR!
Fira med oss i vår  

digitala SSNf-monter.
Boka möte och få (!) en  

födelsedagspresent.

10år

10G
Nyhet! 10G CPE

Vi är på plats under hela den digitala konferensen!

VARFÖR SKA 
DU VÄLJA 
CTS?

•  Säkra leveranser

•  Professionell  
support

•   Extremt noggrann 
kvalitetssäkring

•  Egen utveckling  
av hårdvara och 
mjukvara

•  Tillverkning  
i egen regi

•  Burn-in test av  
samtliga produkter 
innan leverans

•  Made in Taiwan



Skapa din annons på detta 
utrymme

Exportera sen annonsen till en pdf!

VARFÖR HAR VISSA 
STADSNÄTSÄGARE 
SVÅRT ATT SOMNA?

Därför att de funderar på hur de ska 
kunna skydda det viktigaste de har.

Cygate Security Operations Center (SOC) 
kan hjälpa stadsnät i alla storlekar att snabbt 
identifiera säkerhetsincidenter i sin IT-miljö, 
så att hoten snabbare kan avvärjas. 
Läs mer på cygate.se/soc

https://www.cygate.se/vi-erbjuder/cybersakerhet/security-operations-center/


www.digpro.com ∙ info@digpro.se ∙ +46 (0) 8-506 326 00  Digpro Technologies AB ∙ Ulriksborgsgatan 5 ∙ 112 18 Stockholm, Sweden 

Plan

Design

Build

Operate

Network Lifecycle Management
i en och samma mjukvara

Med Digpros mjukvara dpCom får du:

   Ordning och reda på dokumentationen

   Ett fullt fungerande NIS i fickan

   Stöd för arbetsprocesser, t.ex. Patcha i fält

Välkommen till Digpros 
virtuella monter på SSNFs 
Årskonferens 2020

Joel Pirard 
072 - 388 18 60         

Magnus Berling  
070 - 425 23 01            

Anders Flodin   
070 - 980 80 00            

Vi som svarar på dina frågor 
är Joel, Magnus och Anders.

Knacka oss på axeln i plattformen eller 

ring direkt.  

Mer om våra produkter hittar du på 

vår hemsida: https://digpro.com/sv/

produkter/dpcom/

Planera Generera fibernätsplaner enkelt, 
och håll en fullständig översikt över 
kostnader och försäljning

Designa Skapa optimerade och realistiska 
ritningar, som sparar tid och resurser

Bygga Behåll kontroll över alla aktiviteter 
under byggnationen av nätet

Drifta Effektivisera kritiska processer, från 
kundservice till avbrottshantering och underhåll

FÖRBÄTTRA DIN 
DOKUMENTATION 
I VARJE FAS

  Minskad felfrekvens

  Inga kostsamma
 migrationer

  Inget behov av att lära
 sig nya verktyg

dpCom TELECOM & 
FIBER OPTICS

https://digpro.com/sv/produkter/dpcom/
tel:00460850632600
tel:0046850632600
tel:+46704252301
tel:+46709808000
https://digpro.com/sv/produkter/dpcom/


Elektroskandia bidrar med ett brett sortiment, stor kompetens 

och en mångårig erfarenhet av telekombranchen.

Vi har rätt produkter, logistiklösningar, tjänster och  

paketerar de för just ert företag.

El-teknikgrossisten
med full täckning

Elektroskandia Telecom

Med mer än 30 års erfarenhet inom telekom är Elektroskandia Sveriges 

bästa partner för fiber- och mobilprojekt. Genom vårt nära samarbete med 

de största aktörerna har vi en produktkunskap som gör att vi alltid hittar 

en bra lösning för projektet. Våra specialistsäljare inom området finns över 

hela landet och kan hjälpa er genom hela projektet. 

Läs mer här: www.elektroskandia.se



FIBERDATAS NOC  
TAR ALDRIG LEDIGT. Vår status som Value Added 

Partner garanterar den bästa 
kompetensen kring Huaweis 

nätverkslösningar.

Vårt Network Operation Center är bemannat dygnet runt, årets alla dagar.  

Vi övervakar, säkerställer drift och åtgärdar problem oavsett när de uppstår.  

Som Guldleverantör till Svenska Stadsnätsföreningen erbjuder vi stadsnäts-

medlemmar förmånliga avtal för bland annat drift och övervakning.

Vill du veta mer om våra tjänster? Välkommen till www.fiberdata.se

www.fiberdata.se

https://www.fiberdata.se


• Framtidens ledningsanvisning är mer än 
käppar och sprej

• Effektiv inmätning med drönare
• Oberoende skadereglering för högre ersättning
• Markradar för sanningen om dina nät
• Dokumentation och nätinformationsförvaltning 

som sätter värde på näten

Ett kvalitetssäkrat, 
störningsfritt och 
digitalt tillgängligt 
ledningsnät

Om Geomatikk

Vi är en rikstäckande organisation 
för ledningsanvisning, inmätning 
och dokumentation. Vi är experter 
på fibernät med de största 
nätägarna i Sverige som kunder. 
Vi arbetar bland annat i Digpro, 
Trimble, Telemator, Cesar2.

Besök vårt utställarrum 
och boka gärna ett möte!

Läs mer om oss på geomatikk.se

https://geomatikk.se/natagare/
http://geomatikk.se
http://geomatikk.se
https://geomatikk.se/natagare/


MULTI-SERVICE Wi-Fi 
BECAUSE Wi-Fi YOUR WAY 
IS THE SMART WAY
With Multi-Service Wi-Fi you can build your network your way,  
and accelerate your performance with future proof solutions  
driven by customer demands instead of boxes and layers.  
When it comes to Wi-Fi, your way is always the smartest way.

Click here to visit our virtual booth – inspiration is guaranteed

Wi-Fi 6 ACCESS 
POINT FOR FREE

Book an inspirational meeting 
and let us share the latest industry 

knowledge – and give you a 
Wi-Fi 6 Access Point for free. 

Visit our booth for details 
and inspiration. 

Successful connected homes
Next generation fiber termination
The power of 8x8 Wi-Fi 6
Best-in-class managed Wi-Fi

https://portal.studioadapt.se/companies/18445
https://portal.studioadapt.se/companies/18445
https://portal.studioadapt.se/companies/18445


Sakernas Stadsnät är ett komplett ekosystem för 
distribution av digitala tjänster via en 

öppen plattform

I ekosystemet finns tjänster från över tio olika 
tjänsteleverantörer inom tv, smarta hem, larm, 

trygghetstjänster och energitjänster.

Utvecklingen av Sakernas Stadsnät drivs av Kalejdo i 
samarbete med Varberg Energi, Umeå Energi, Fibra, 

Openbit, Borlänge Energi och Mittnät.

Sakernas Stadsnät

https://kalejdo.tv/


Information med ljusets hastighet
Något som vi med säkerhet kan säga om framtiden är att alltmer 
information kommer att skickas digitalt. Inom affärsområdet 
Telecom & Broadcast säljer vi ofta komponenter till viktiga delar av 
fibernätet där kvalitetskraven är som högst. Komplexa fiberoptiska 
nätverk som kopplar ihop människor, med ljusets hastighet.

Vi erbjuder lösningar för passiva fiberoptiska nät inom tele- och 
datakommunikation. Våra fiberoptiska kablar och kontakter 
används i datahallar, stamnät och tv-sändningar. Vi tillverkar enligt 
gemensam överenskommelse eller enligt era krav. Alla våra optiska 
kablage tillverkas i Sverige och alla produkter testas noggrant före 
leverans.

Vi erbjuder tidsbesparande lösningar av hög kvalitet. Såsom 
patchkablar, prefabricerade ODF-boxar (Optical Distribution Frame) 
och prefabricerade fiberkablar. Vi har kapacitet att tillverka både 
stora och små volymer. Micropols toppmoderna poleringsteknik 
garanterar allra högsta produktkvalitet.

Hitta rätt produkt

för Mer information
Besök www.micropol.com eller ring oss på +46 035 260 72 18. 

Teknikutveckling
Forskning och utveckling utförs i vårt egna laboratorium. Vi gör 
noggranna tester och levererar aldrig en produkt innan vi är 
säkra på att den är av allra högsta kvalitet. Kort sagt: att mäta 
är att veta.

Kontakta oss

Halmstads stadsnät
”När vi uppgraderar vårt nät byter vi till Micropols produkter. 
Jag vet att deras produkter har en lång livstid och klarar av 
höga hastigheter. Deras servicenivå är alltid bra och ledtiderna 
är oerhört korta.”

– Jimmy Ekelund, Nätplanerare på Halmstads Stadsnät AB

Fler referenser

https://micropol.com/sv/produkter/?_sft_product-filter=telecom-broadcast
https://micropol.com/sv/
mailto:info%40micropol.com?subject=Offertf%C3%B6rfr%C3%A5gan%20-%20SSNF%20%C3%85rskonferens
https://micropol.com/sv/om-oss/referenser/


Långa blåslängder

Snabb och lätt installation

Nordiskt klimat

Tillverkad i Grimsås

ULTIMATE
NÖDVÄNDIGT  BRA  MIKROKABLAR

FASADSKÅP
SJU FÄRGER PÅ FASADSKÅP FÖR 
ATT FASADER HAR OLIKA FÄRG

https://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_-12/Nexans_brings_energy_to_life.html


OPTO
DYNAMICS

Välj densitet

Kontakta oss nu
wwww.optodynamics.se

https://optodynamics.se/


LADDA NER WDM GUIDE

Specialister 
Fiberoptiska 
Lösningar
+ Fiberoptiska Transceivers
+ Passiva muxar 
+ Fiberkabel & MPO

TITTA PÅ VIDEONBESÖK VÅR KUNDPORTAL 

https://www.prooptix.se/produkter/xwdm/nano/
https://www.prooptix.se/wp-content/uploads/dlm_uploads/po-wdm-guide-sv.pdf
https://portal.prooptix.se/sv/
www.prooptix.se




utilities.trimble.se

Trimble

Communication Networks 

förenklar översikt, drift och underhåll av 

fiber- och kommunikationsnät – 

ända ner till minsta skarv

https://utilities.trimble.se/
https://utilities.trimble.se/


Tänk att du skickar dig själv som ett hologram via mobilen eller får 
expresspaket levererat av en drönare. Vi vet inte exakt hur framtiden 
kommer att se ut. Men vi vet att allt är möjligt och att vi, som en del  
av Tekniska verken, bygger världens mest digitaliserade region. 

Vi vill att alla ska kunna ägna sig åt just det som gör vardagen till en 
bra dag, oavsett var vi befinner oss. Det gör vi genom att hela tiden  
se till att att du är uppkopplad och får nya möjligheter, helt utan  
begränsningar. Vi är helt enkelt en självklar del av din digitala  
vardag -  idag och för framtiden. 

utsikt.se

Din framtida digitala 
vardag är på väg

Utsikt Bredband är en del av

https://www.tekniskaverken.se/
https://www.utsikt.se/
https://www.utsikt.se/



