Installation och
Driftsättning

Vi hjälper våra kunder med installation och
driftsättning av kundägd utrustning

Nyinstallation, utbyte och komplettering av
utrustning för transmission och utsändning sker i allt
snabbare takt för att tillgodose marknadens
ständigt växande krav på kvalitet och kapacitet.
För att dina anläggningar och tjänster ska fungera
så effektivt som möjligt krävs en rad olika
aktiviteter ute på anläggningar. Aktiviteter som
Teracom kan hjälpa er med i syfte att bistå med
kvalitetssäkringen av er tjänst gentemot era kunder.
Vi utför idag en rad olika uppdrag inom området
Installation och Driftsättning till nät- och utrustnings
ägare. Vi har mångårig erfarenhet via arbeten
på både egna och andras system och anläggningar.

teracom.se

Så fungerar det

Dagens kommunikationsnät måste vara effektiva och fungera som planerat gentemot en marknad
som kräver allt högre kapacitet och driftstabilitet. Teracom har lång erfarenhet av arbete med
installation och driftsättning av utrustning i syfte att kvalitetssäkra.
Vi ser tillsammans över grundförutsättningarna och vilka delar som ska åtgärdas enligt kundens
krav. Vi utför, analyserar och rapporterar resultatet till kund som beslutar om eventuella åtgärder.
Vilka vi kan hålla samman och se till att få utförda. Alla arbeten följer de lagar och regler som
gäller för arbete med elektrisk utrustning och arbete på höjd samt övrig arbetsmiljölagstiftning.
Vår mångåriga erfarenhet är en garanti för att du som kund kan känna dig helt trygg med att
använda oss som din leverantör.

Vad får du som kund?
•
•
•
•
•
•

Stor personalstyrka med lokal förankring. Vår servicepersonal finns på drygt
50 orter, från Ystad i söder till Kiruna i norr.
Lokal förankring innebär färre långa resor och kortare inställelsetid.
Servicepersonal med erfarenhet av att hantera teknik inom telekom, broadcast och
mobiltelefoni och som fortlöpande uppdateras på nya utrustningar och teknologier
från världens ledande systemleverantörer.
Omfattande transport- och utrustningspark gör att vi tar oss fram i olika terränger,
allt från bilar, fyrhjulingar till snöskotrar och snövesslor.
”Multiskill-personal”, d.v.s. personal som kan utföra olika typer av uppdrag.
Hög kvalitet och säkerhet, på service såväl som på produkter.

Vad ingår i åtagandet?
•
•
•
•
•
•

Genomgång av aktuell situation på berörd anläggning i samråd med kund.
Detaljplanering av utförande i samråd med kund.
Genomför åtgärder med egen personal eller underleverantörer.
Funktionskontroll/verifiering efter utförd åtgärd.
Dokumentation av resultat och förslag på eventuella ytterligare åtgärder.
Kontakt med hyresvärdar, anläggningsägare och andra intressenter i samband
med exempelvis tillträde.

Övriga servicetjänster

Vi erbjuder även följande tjänster inom produktområde service:
•
•
•
•

KONTAKT

Förebyggande och Avhjälpande underhåll
Network Operation Center
Anläggningsunderhåll/Site Management
Tekniska mätningar

Mer om oss hittar ni på www.teracom.se
För mer information kontakta oss på tel +46 8 55 54 20 00 eller kontakt@teracom.se

