
PRESSMEDDELANDE
1998-03-16

Tele2 erbjuder Internet via ISDN

Tele2 lanserar tjänsten Connect2Internet ISDN. Med en överföringshastighet på 128 kbps (2x64

kbps) är tjänsten ett alternativ för den som har behov av snabbare förbindelser än vad man

uppnår med modem. Inte minst den som laddar hem program, bilder eller spel över Internet har

nytta av Connect2Internet ISDN.

Den ökade användningen av Internet som ett kvalificerat informationsverktyg har skapat ett allt större

behov av snabba förbindelser. Connect2Internet ISDN erbjuder ett alternativ för den som inte har

behov av en fast uppkoppling men ändå behöver större kapacitet än vad en vanlig modemförbindelse

kan erbjuda.

- Connect2Internet ISDN är det optimala alternativet för den som tycker att en uppringd förbindelse är

för långsam och en fast anslutning för kostsam. Med den nya tjänsten får kunden tillgång till en

betydligt snabbare access till Internet, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på NetCom Systems

där Tele2 ingår.

Connect2Internet ISDN bygger på samma koncept som det vanliga Connect2Internet-paketet.

Kunderna får tillgång till 10 e-postadresser och 10 Mb för egna hemsidor utan extra kostnad.

Connect2Internet ISDN ger också tillgång till Tele2s vanliga modempooler på 33,6 respektive 56

kbps, för den som vill ha tillgång till Internet även när man är på resande fot.

För att kunna använda Connect2Internet ISDN måste man ha ett ISDN-kort installerad i datorn samt

en ISDN-anslutning.

För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
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