VI ER KEMP & LAURITZEN
VI ER KNAP 2700 MEDARBEJDERE LANDET OVER,
DER HVER DAG GØR OS UMAGE OG TAGER KVALITET PERSONLIGT.

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?

Tlf.: 4366 8888 · kemp-lauritzen.dk

NCORE

TELEFONI & NETVÆRK

Kommunikation mellem mennesker
Som Danmarks største tekniske installationsvirksomhed med over 2.000 medarbejdere og
spidskompetencer inden for samtlige tekniske fagområder, kan vi tilbyde alle former for
løsninger på tværs af vores fag.
Totalleverandør af kommunikations-løsninger.
Ncore er en afdeling i Kemp & Lauritzen og er totalleverandør af kommunikationsløsninger.
Vores styrke er en solid teknisk kompetence, baseret på viden og teknologi. På dette
grundlag designer, implementerer og servicerer vi løsninger, der giver bedre og mere
effektiv kommunikation mellem mennesker.

Telefoni, mobilitet og
kundecenterløsninger
Skræddersyede telefoniløsninger med
mulighed for hosting, der ofte tager
udgangspunkt i mobilitet og systemintegration med virksomhedens
øvrige IT systemer. En bred vifte af
applikationer inden for:
• Pc omstilling og medarbejderapplikationer
• Applikationer til mobiltelefoner
og integration med mobil status
• Callcenter, optagelse af samtaler
og statistik
• Skype for Business integration
Kabling og offshore-løsninger
til vindmølleparker

Hosted telefoni til store kundecentre

Netværk
Alle former for netværksløsninger.
Intelligente og båndbreddekrævende
virksomhedsnetværk – kablet eller
Wi-Fi – med høj sikkerhed og smarte
brugerservices.
Avancerede operatørnetværk med
fiber til hjemmet, herunder:
• Switche og trådløst Ethernet
• Routere, firewalls og VPN-udstyr
• Design, konfiguration, Site Survey og optimering af kablet og
trådløst netværk

Indendørs mobildækning (DAS)
Ved at etablere egen operatøruafhængig mobildækning, sikres optimal dækning fra en
eller flere operatører samt en bedre forhandlingsposition overfor egen operatør.
• Aktive og passive løsninger
• GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), beredskabsradio
• Indendørs/udendørs løsninger
• Projektansvar og koordination med operatøren
• Egen NOC

Energirigtige løsninger til serverrum og datacentre

Fiber og PDS-kabling
Vores praktiske og teoretiske viden, gør
os til en af de førende virksomheder inden for PDS– og fiberoptiske løsninger.
Vi håndterer alt lige fra planlægning til
udførsel af projekterne.
• Fusionssplidsning af fiberoptiske
kabler i alle former for miljøer også kabler i drift

Kundetilpasset service og
driftscenter (NOC)
Professional service sikrer høj oppetid,
fokus på løbende optimering og lang
levetid for udstyret og tilpasses den
enkelte kundes ønsker, som eksempler
kan nævnes:
• Proaktiv døgn-overvågning af netværk og primære applikationer

• Alle kategorier af PDS-kabling

• Serviceaftale med forskellige SLA

• Skærmet og uskærmet kabling

• Udvalgte services inkluderet i
prisen

• Måling, test– og fejlfinding og
dokumentation
• Certificerede løsninger med garanti

• Rådighedsaftale
• Software vedligehold
• Hardware forsikring

