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Serveis de connexió a internet

Telefonia mòbil Networking 

La connexió a internet més ràpida i 

senzilla. I per qualsevol qüestió, estem al 

teu costat.  

Les tarifes de mòbil més senzilles 

d’entendre. I si tens qualsevol dubte, te 

les  expliquem. 

La xarxa del teu negoci és clau per al 

seu funcionament. Som experts en 

disseny, instal·lació i gestió.

Allà on no arriben els altres, arriba Vunkers Telecom per cable o per 
wifi. Amb la màxima velocitat de descàrrega per a que puguis gaudir 
de tots els continguts d’internet a casa teva. I si tens cap incidència, 
saps on estem. 

Et proporcionem totes les línies de veu que necessites. Conserva el 
teu número de telèfon o aconsegueix-ne un de nou. Aprofita tots 
els avantatges de la teva línia d’internet per parlar i estalvia des del 
primer minut. 

Vunkers Telecom et proporciona i configura la centraleta més 
adequada a les teves necessitats. Aquest tipus de centraletes 
permeten optimitzar les xarxes de veu de la teva empresa, aprofitant 
la xarxa d’internet. Vunkers recomana la instal·lació de centraletes 
Grandstream.

Les distàncies ja no són una excusa per una empresa. Vunkers 
Telecom instal·la equips de videoconferència adaptats a les 
necessitats de cada negoci, permetent celebrar qualsevol tipus 
de reunió o conferència amb les mateixes garanties d’èxit que una 
presencial. Vunkers recomana Grandstream. 

Velocitat simètrica de pujada i baixada per a que el teu negoci no 
s’aturi. Amb la millor cobertura de la zona. Davant de qualsevol 
incidència estem al teu costat, al costat del teu negoci. 

La tecnologia ens permet connectar-ho tot. Estalvia i optimitza 
processos gràcies a l’Internet de les coses. Amb un consum mínim 
d’energia, comunica’t remotament amb dispositius i pren decisions 
intel·ligents en funció de la informació que et proporcionen. 

La telefonia mòbil de proximitat. Els plans més senzills, al millor 
preu i amb la millor cobertura. I si tens qualsevol dubte, estem aquí 
mateix, al teu costat. Per què buscar lluny el que tens aquí? 

Som experts en configurar la teva xarxa. Des del disseny, tenint 
en compte totes les necessitats del negoci, fins a la seva plena 
implementació, incloent la instal·lació de tots els dispositius 
necessaris per al bon control de la xarxa. Som experts en Microtik 
i Ubiquiti.
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Tots els avantatges d’Internet per parlar 

per telèfon. Serveis ampliats a un preu 

reduït. 


