
Vasakronan och Excanto har ett samarbete som innebär att du som 
hyresgäst hos Vasakronan snabbt och enkelt får tillgång till de IT-tjänster 
du har behov av. Excanto ger dig personlig service och erbjuder även 
rådgivning inom IT.

Excantos tjänsteutbud är anpassat för små och medelstora företag och 
omfattar allt från en prisvärd internetanslutning  till  kompletta IT-lösningar 
med exempelvis datalagring, serverdrift och backup. 

Du får dessutom  - oavsett vilken tjänst du väljer - tillgång till förstklassig 
support via Excantos Servicedesk.

IT-tjänster till hyresgäster 
hos Vasakronan



Excanto - din IT-partner idag och imorgon

Hjälp vid in- och utflyttning
• Projektering och installation av fast och trådlöst nätverk
• Flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning

Internetaccess, eNet
•  Via befintlig fiber i fastigheten får du snabbt och kostnadseffektivt en 

uppkoppling till Internet

Molntjänster
•  Excanto har valt ut ett antal enkla och kostnadseffektiva molntjänster för 

exempelvis mail, datalagring och backup
•  Vi har erfarenhet och expertkunnande om bland annat Office 365

Drift och funktionstjänster via Excantos Datacenter
•  För dig med lite högre krav erbjuder vi kompletta lösningar med servrar, 

datalagring, backup och drift  via våra egna Datacenter

Support
• Personlig hjälp och service via telefon eller mail för alla IT-frågor

Produkter
• Tillgång till datorer, tillbehör och mjukvara via Excantos webshop

Service Account Manager 
•  Behovsinventering och framtagande av IT-plan utgående från ditt företags 

verksamhet, affärsmål och nuvarande IT-miljö

Anders Dahlén, CIO 
Aon Service Corporation 

  Vi flyttade mellan två av 
Vasakronans fastigheter. 
Allt gick otroligt smidigt och 
vi var i produktion klockan 
8.00 på inflyttningsdagen. 
Imponerande!



Internetaccess - kontor och butikslokaler
eNet
Upp till 1 Gbit/sek

Kontorshotell ....................................................................................................................................................  490 kr/plats

1-4 användare ..................................................................................................................................................  990 kr/mån

5-19 användare ..............................................................................................................................................  1690 kr/mån

20 eller fler användare .....................................................................................................................  2990 kr/mån

Anslutningsavgift 1200 kr
Installationsavgift 4800 kr 

Lokalt spridningsnät
Nyinstallation eller komplettering av nätverksuttag

1-10 uttag  ...............................................................................................................................................................  1250 kr/uttag

11-50 uttag  ..........................................................................................................................................................  1050 kr/uttag

50 eller fler uttag  .....................................................................................................................................  Enligt offert

Ovan angivna priser förutsätter att befintlig kanalisation kan nyttjas eller att 
utanpåliggande dragning kan göras. Eventuell projekteringskostnad tillkommer.

Låter det intressant? 
Kontakta oss på 08 – 545 726 16 / 031 – 304 96 62 / 040 – 645 04 42

så kan vi i lugn och ro gå igenom ert företags specifika behov 
och vilka tjänster som passar er.

Läs mer på www.excanto.se/vasakronan

Nätverk som tjänst - trådlöst, brandvägg och fast
eWireless 
Ett privat nät och ett gästnät    månadskostnad:  .........................  295 kr/accesspunkt

eFirewall 
Brandvägg med 4 LAN-portar     månadskostnad:  .........................  395 kr/brandvägg

eLAN 
24 portars LAN-switch    månadskostnad:  .........................  395 kr/switch

24 portars LAN-switch med     månadskostnad:  .........................  545 kr/switch 
Power over Ethernet (PoE)  

Anslutningsavgift 1500 kr/företag. 
I tjänsten ingår utrustning, standardkonfigurering samt löpande övervakning,  
drift och support.



Sveavägen 63 • 08-545 726 00
info@excanto.se • www.excanto.se

Excanto är ett IT-tjänsteföretag med inriktning på drift, support och 
utveckling av IT-infrastruktur. Genom att kombinera Excantos tjänster 
med externa molntjänster och kundens egen lokala IT-miljö skapas en 
kundanpassad lösning byggd på standardiserade lösningar.

Grön IT är en viktig del av Excantos leverans. Företagets Datacenter är 
miljöklassade och hela verksamheten fokuserar på att utveckla och 
tillhandahålla miljövänliga tjänster och arbetssätt.

Excanto har huvudkontoret i Stockholm och lokal representation i Uppsala, 
Göteborg, Malmö och Lund. Många av Excantos drygt 400 företagskunder 
har verksamhet även i andra delar av landet.
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eNet – fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Excanto

•  Vasakronans fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund 
är ihopkopplade via eNet

•  Över 450 av Vasakronans hyresgäster köper internet via eNet

•  Låg månadskostnad och låg startavgift

•  Förstklassig support via Excantos Servicedesk 

-  Felsökning oavsett var felet ligger

-  Felavhjälpning om felet ligger i Excantos nät eller utrustning

•  Kort leveranstid (ca 10 arbetsdagar)

•  Flytt mellan fastigheter inom Vasakronans bestånd går snabbt och enkelt

•  Inga inlåsningseffekter – avtalet upphör när kunden flyttar


