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SplitVision är Borås stadsnät. Vi erbjuder ett högkvalitativt 
och öppet fibernät, med ett stort utbud av tjänster för  
internet, telefoni och tv.

Beställ anslutning till fibernätet från oss
Är din villa inte redan ansluten till vårt nät så 
beställer du direkt från oss. Bor du i en hyresrätt 
och vill ansluta dig till vårt nät ska du kontakta din 
fastighetsägare. 

Beställ tjänst direkt från tjänsteleverantörerna
Du hittar samtliga leverantörer och tjänster via 
www.splitvision.se. Där kan du också enkelt 
beställa det som passar dig.

TIPS!

Framtida kontakt – din tjänsteleverantör
För att göra det enkelt för dig har du sedan enbart 
kontakt med den tjänsteleverantör som du tecknat 
avtal med. Eventuella felanmälningar ska göras 
direkt till dem. De kontaktar i sin tur oss om felet 
beror på något i vårt nät eller vår utrustning.

Läs på om tjänsteleverantörerna och jämför vad de har att 

erbjuda.  Och gör det ofta, så du inte missar något nytt. Vårt 

nät är öppet för alla tjänsteleverantörer som vill vara med 

och det tillkommer ständigt nya leverantörer i vårt nät. 

Framtidens infrastruktur

Är du ansluten till vårt nät kan du känna dig trygg, 
för fiber är framtidens teknik. Dess kapacitet är så 
hög att den utan bekymmer kommer kunna han-
tera även de spännande it-tjänster som framtiden 
har att erbjuda.  

Välj tjänster som passar dig!

SplitVision har inget eget tjänsteutbud, utan vårt nät är 
fyllt av helt oberoende tjänsteleverantörer, som erbjuder 
sina prisvärda tjänster direkt mot dig som kund. Du väljer 
fritt vilka leverantörer och tjänster som passar dig utifrån 
dina individuella behov – vi har inget intresse i vad du 
väljer eller hur ofta du byter leverantör och tjänst.

VÄLKOMMEN!



INTERNET

HUR ANVÄNDER DU INTERNET? 
Surfar lite på kvällarna, tittar på filmklipp eller är det kanske ett viktigt 
arbetsredskap? Hos SplitVision finns tjänster för olika behov. Det är 
dessutom enkelt att byta tjänst om du upptäcker att den inte räcker till. 

IP -TV

TV KANALER VIA FIBERNÄTET
I nyproducerade fastigheter installeras oftast inget separat tv-nät. 
Istället levereras tv-kanalerna via vår öppna plattform och fastighetens 
fibernät, så kallad IP-TV. Kanalerna sänds digitalt. 

10 Mbit/s
Fungerar bra om 
du vill surfa, mejla, 
lyssna på musik och 
titta på filmklipp. 

100 Mbit/s
Är flera i familjen 
uppkopplade 
samtidigt? Används 
mycket kapacitet, ex. 
genom att streama 
film? Då passar detta! 

1000 Mbit/s
En riktigt snabb tjänst 
för dig som laddar 
ner stora mängder 
data, spelar online etc. 
Ett av de snabbaste 
bredbanden du kan ha.

IP-TELEFONI

LIKA LÄTT SOM MED DEN 
VANLIGA TELEFONEN 
Nu kan du välja att ringa via bredbandet
i stället för det vanliga telefonuttaget. 
IP-telefoni fungerar på precis samma 
sätt som vanlig telefoni men den stora 
fördelen är att det oftast blir betydligt 
billigare. Såväl abonnemangsavgiften som 
samtalskostnaden är lägre. Paketlösningar 
med internettjänst och telefoni från samma 
leverantör är allra förmånligast.

HAR DU TRYGGHETSLARM? 
Har du ett trygghetslarm så kontrollera med din larmoperatör 
för att säkerställa optimal funktion mot IP-telefoni innan du 
byter telefon abonnemang.

MÖJLIGHETER 
MED BREDBAND



Det är genom mediaboxen som din fiberanslutning 
fördelas ut till hemmets olika enheter.

BEHÖVER DU INSTALLATIONSHJÄLP?
Det krävs inga tekniska förkunskaper för att koppla in din fiber
anslutning. Titta noga på skisserna ovan och följ dem så ska allt 
fungera. Önskar du ändå professionell hjälp med din installation, 
hittar du företag för detta på splitvision.se under Beställ tjänst.

1. Mediabox till dator

Vill du köra enbart trådbun-
det för allra högsta hastighet 
ska du koppla datorn direkt 
till mediaboxen.

2. Mediabox till trådlösa enheter

Vill du surfa trådlöst måste 
du ha en router som sänder 
ut en wifi-signal till hemmets 
trådlösa enheter (dator, surf-
platta, smartphone etc).

Kan kopplas  
in i alla uttag

Mediabox

Router

Trådlösa enheter

Installationguide

Mediabox
Dator

Kan kopplas  
in i alla uttag 4. Mediabox till IP-TV

Kan kopplas  
in i alla uttag

Mediabox

5. Mediabox till IP-telefoni

I de flesta fall kan du använda 
en befintlig telefon. Telefonido-
san medföljer från den telefo-
nileverantör du valt.

Har du trygghetslarm behöver 
du prata med din telefonilever-
natör för att säkerställa att det 
fungerar via IP-telefoni.Kan kopplas  

in i alla uttag

Mediabox

Telefon

Telefonidosa

3. Mediabox till internt nätverk

Vill du ha tillgång till din fiber-
anslutning från olika datauttag 
måste du skapa ett internt 
nätverk. Det gör du via medi-
aboxen som fördelar ut fibe-
ranslutningen till det interna 
nätverkets datauttag. Behöver 
du fler portar ansluter du en 
switch eller en router. En router 
behöver du också för att samti-
digt kunna surfa trådlöst.

Alla portar kan  
användas parallellt

Mediabox

Router

IP TVbox

TV

Trådlösa  
enheter

Tv via fibernätet är framtidens 
tv. Obegränsad kapacitet banar 
väg för ny teknik, nya distri-
butionsformer och superkva-
litet på bild och ljud hemma i 
biosoffan. Använd din vanliga 
tv och koppla in den på nätet 
via en IP TV-box. 
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