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Per Runar Furuseth, daglig leder i Nokab AS

ENDELIG HØST!
Vi i Nokab har fått ladet batteriene etter et
hektisk første halvår, men har også rukket
å gjøre viktige utvidelser og oppgraderinger
av nettet, samt at TV-pakken gir deg helt
nye muligheter. Get har lansert en helt ny
grunnpakke med 50 valgpoeng, hvor du
velger din egen grunnpakke uten å betale
ekstra. Nå kan du se filmer, dokumentarer,
premium sport, samt prisbelønte serier fra
HBO rett på boksen, via nettleser eller apper
hvor enn i Norge du befinner deg. Nå kan
høsten komme!
Nye prosjekter er viktige for Nokab, og
i sommer har vi etablert fiber til 70 nye
leiligheter på Blomsterbakken i Hakadal, i
tillegg til at mer enn 20 hus i Gaustadgata og
Nedre Kjul har fått tilgang til TV, bredbånd og
telefon fra Nokab. Takk for at dere valgte oss!
Siden Homenet og Telenor satte i gang sin
storsatsing i Nittedal har vi mottatt ca. 400
oppsigelser. Langt færre enn fryktet, og hver
eneste minner oss på hva som er det viktigste
for Nokab; fornøyde kunder.
Derfor har vi det siste året doblet staben, og
er nå 10 ansatte, i tillegg til at vi gjør store
oppgraderinger av nettet. Vår ambisjon er å
være en utfordrer til de store, med minst like
god infrastruktur, konkurransedyktige priser
og oppfølging som overgår de store.
Å gi tilbake til lokalsamfunnet er viktig for
Nokab; men at vi også har støttet lokale
talenter over tid er kanskje ikke like godt
kjent. Bli derfor bedre kjent med noen av
Nittedals lovende idrettsutøvere på side 5.

Med det nye datasystemet har Ramin på kundesenteret full oversikt.

DØGNOVERVÅKET FIBERNETT
Fornøyde kunder er det aller viktigste
for Nokab. Derfor investerte vi i et
nytt datasystem som kontinuerlig
følger signalkvaliteten til alle som
er tilknyttet Nokab sitt nett.

videre at systemet er basert på en
algoritme som gir modemet poeng
for signalkvalitet og oppetid. Dette gir
oss mulighet til å jobbe proaktivt på
en helt annen måte enn tidligere.

Teknisk sjef i Nokab, Pål Gordon
Nielsen sier at dette er et stort
fremskritt som mange vil oppleve
i form av mer stabile tjenester. Det
unike med dette verktøyet er at vi
kan se signalkvaliteten på modem
og dekodere tilkoblet, hvor disse
er representert i form av grønne,
gule og røde prikker. Pål forklarer

– Dessverre ser vi ikke trådløse
utfordringer brukeren kan ha i
hjemmet, eller programmeringsfeil
i dekodere, i tillegg til at det kan være
feil systemet overser.

SKRU TIL ANTENNEPLUGGEN
Mange av henvendelsene til kundeservice hos Nokab dreier seg om feil
du har mulighet til å løse selv. En
av de vanligste årsakene til ustabilt
eller tregt nett og forstyrrelser på TV,
er antennekontakter som ikke sitter
godt nok fast.
•

Mange TV-bokser og modemer
fra Nokab og Get har en
antennekontakt som man bør
skru til så hardt man kan med
håndkraft.

•

Også antennekontakten i veggen
må enten skrus godt til eller
plugges helt i, avhengig av
kontakttype.

Takk for all støtte og hyggelige
tilbakemeldinger; det motiverer oss!
Per Runar
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– Nøl derfor ikke med å ta kontakt
om du opplever ustabilitet, avslutter
teknisk sjef, Pål Gordon Nielsen.

•

Kontaktene kan løsne når man
for eksempel flytter på TV-bord
eller møbler.

SKRU TIL KONTAKTEN: Noe så
enkelt som å sjekke antennekontakten, kan bidra til å gi deg en
bedre TV- og bredbåndsopplevelse.

MARKEDETS MEST FLEKSIBLE
UNDERHOLDNINGSUNIVERS
Fotballgal eller krimavhengig eller stor filmfan? Nokab og Get
har underholdningstilbudet som tilfredsstiller enhver smak. Og det
aller meste er inkludert i din grunnpakke uten ekstra kostnad.
TV- og filmtilbudet har i løpet av det
siste året blitt utvidet med mange
spennende nyheter. Du skal holde
tunga rett i munnen for å klare å holde
oversikten over alt du nå har tilgang
til: Nye strømmetjenester som HBO
Nordic og Cirkus, stadig flere norske
og nyere filmfavoritter og ikke minst et
bredt utvalg av internasjonal og norsk
toppfotball.
Her er et lite utvalg av det spennende
innholdet for små og store på nett-TV
og Get-boksen.
STRØM OG DRØM DEG BORT
Mange har fått med seg at Get var
først i verden med å inkludere verdens
beste TV-serier fra HBO Nordic i sin
TV-pakke. I tillegg til Game of Thrones
og andre HBO-gigantserier, har våre
kunder også mulighet til å se
fantastisk britisk kvalitetskrim.
Strømmetjenesten Cirkus gir deg
tilgang til å se klassikere som Poirot
og Den unge Inspektør Morse.
Du kan også bli kjent med kritikerroste serier som Peaky Blinders og
Code of a Killer.

LØRDAG = TIPPEKAMP
Det er gått 18 år siden den legendariske Tippekampen hver lørdag
klokken 16 forsvant som fast post fra
åpne norske kanaler. Nå har Get og
TV 2 Sportskanalen sørget for at alle
Nokab-kunder igjen får et ukentlig
oppgjør fra verdens mest omtalte fotballiga, Premier League. Blir det gull
til Chelsea eller vender Manchester
United tilbake til gamle høyder?
Du får også en smakebit på Viasat
sport-pakken med kanalen Viasport +.
Se noen av de største sportseventene
som utvalgte kamper fra UEFA Champions League, La Liga, Serie A,
Ligue 1, NFL og NHL.
STADIG FLERE
FILMFAVORITTER
Med over 200 filmer i
eget filmbibliotek, gir
Filmfavoritter deg en god
blanding av høyt profilerte
filmer fra de mest popu
lære sjangrene, som du
kan se når du vil. Filmene
skiftes ut fortløpende, og
det legges til nye filmer
hver måned. Har du fått

med deg Grand Hotel, Kongen av
Bastøy eller Amanda-vinneren Brødre?
Disse og mange andre norske storfilmer finner du under kategorien
Norske filmer til kr 0,- i Get Filmleie/
Play.
ET EGET BARNEUNIVERS
Nokab tar barna på alvor og har
sørget for et arkiv bygget opp av både
den nyeste underholdningen og kjente
og kjære kvalitetsserier. På nett-TV
finner du alt barneinnhold samlet i
en kategori. Med Disney-pakken kan
barna se populære serier og klassiske
Disney-filmer som Løvenes konge
og Aladdin. Barna kan også velge å
følge favorittene sine som Svampebob
og Teenage Mutant Ninja Turtles fra
Nickelodeon og Nick Jr. når de vil.
Valget er ditt og ungenes!

VELG DET DU VIL

PREMIUMPAKKER

I vårt tv-tilbud får du poeng du kan velge ønsket innhold for. Skreddersy ditt eget tv-tilbud og velg
blant annet mellom strømmetjenester som HBO Nordic og Curio, sportskanaler, internasjonale
aktualitets- og nyhetskanaler eller tv-kanaler for barn.

Vi har premiumtilbudet til deg som vil ha direktesendt fotball fra alle toppligaene i Europa, eller et massivt
film- og serietilbud. Prisene kommer i tillegg til prisen på tv-pakkene Start eller Familie.

VELG DET DU VIL FRA DEN NYE TV-PAKKEN
Du kan endre tv-pakken så ofte du vil – uten ekstra kostnad. Om du ikke ønsker å gjøre
et aktivt valg vil du uansett få tilgang til hele Eliteserien, Obosligaen, norske kvalitetsfilmer
og en mengde gode tv-kanaler.

•

•

•
•
•

499,-

449,-

99,-

TV 2 SPORT PREMIUM MED
C MORE FILM OG SERIER

TV 2 SPORT PREMIUM

C MORE FILM OG SERIER

Med TV-pakken fra Get kan du ved hjelp av et poengsystem
enkelt velge blant 110 kanaler og en rekke spennende
underholdningstjenester uten at det koster deg noe ekstra
De mest populære norske TV-kanalene, norske kvalitetsfilmer,
digital radio og musikktjeneste
er fast inkludert
399,229,- og krever ikke
349,poeng for å seGET VIASAT PREMIUM
VIASAT FILM
VIASAT SPORT
Alle Nokab-kunder kan selv endre TV-pakken så ofte de vil,
uten ekstra kostnad
For å velge innhold bruk Min Get-appen eller logg inn på
get.no/min-get
*
Innholdet blir tilgjengelig
umiddelbart på Get nett-TV og
i Get TV-appen og på Get-boksen
* Denne kanalen er for voksne. Ta kontakt dersom du ikke ønsker denne.

Last ned Min Get-appen.
HBO NORDIC

SLIK VELGER DU HVA DU VIL SE
1.

Last ned Min Get-appen eller logg inn på get.no

2. Velg kanalene eller innholdet du ønsker og trykk bekreft valg.

89,-

VIASAT GOLF HD

ZEE TV

TV CHILE

RIKSTOTO DIREKTE

159,-

179,-

149,-

199,-
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VALG AV LEVERANDØR
VIKTIGERE ENN TEKNOLOGI
Valget mellom fiberteknologier
får mye oppmerksomhet når
man vurderer bredbåndstilbud.
Sørg først og fremst for å velge
en god bredbåndsleverandør, er
rådet fra Per Runar Furuseth,
daglig leder i Nokab.

VELG FREMTIDSRETTET NETT
Med utviklingen av stadig nye
tjenester og utstyr som er knyttet opp
mot internett, har også folks behov
for bredbåndskapasitet økt. Alle våre
kunder er tilkoblet et fremtidsrettet
nett. Det garanterer vi.

– Det er ikke bare teknologien som
er viktig for bredbåndsopplevelsen,
kvaliteten påvirkes i stor grad også
av de som bygger og drifter nettet.

LITEN FORSKJELL MELLOM
BREDBÅNDSTEKNOLOGIENE
Furuseth har stor forståelse for at
mange synes det kan være komplisert
å sette seg inn i forskjellen mellom
de ulike fiberteknologiene.

I tillegg må man se på hvilke
produkter som tilbys. Vi i Nokab
er stolte av å tilby Norges beste
TV-pakke, hvor alle kundene kan
sette sammen sin egen grunnpakke
basert på et poengsystem. Opplevelsen er den samme uavhengig av
fiberteknologien hos våre kunder.
I Nokab har man fulgt utviklingen
av internett og bredbånd siden
introduksjonen til norske brukere
på 1990-tallet.
– Da internett ble introdusert
sent på 1990-tallet, var nettbrukere
strålende fornøyde med 324 kb i
sekundet. Som bredbåndskunde i dag
får du før du vet ordet av det 100 MB.
Det er 300 ganger så mye kapasitet
og går 300 ganger fortere enn i 1999,
forklarer Furuseth.

Nokab har to fiberteknologier; FTTH
(fiber to the home) og HFC (hybrid
fiber coax). Kort fortalt har HFC
fiber ut til veien, og en høyhastighets
koakskabel de siste meterne. Begge
teknologier kan pr. i dag få 500 Mbps
på nedlastning. I dag kan FTTH få
høyere opplastningshastighet, men
snart er også denne forskjellen
utjevnet når neste HFC-standard
rulles ut; Da lanserer vi 1000/1000
Mbps også for HFC teknologien.
– Opplevelsen til våre kunder er den
samme uavhengig av fiberteknologi.
Allikevel er alt det nye vi bygger i
dag FTTH. Det er færre aktive komponenter, og en fiberkabel er blitt så
rimelig at det er store besparelser
på å bygge FTTH sammenlignet
med HFC.

Betyr det at både hybridfiber og fiber
er bra nok, gir høy nok hastighet samt
tilfredsstiller de fleste behov?
– Definitivt. Alle våre kunder,
også de med HFC teknologi har
95-99 % fiber. i tillegg er koaks på
mange måter undervurdert og er
ikke flaskehalsen i HFC-teknologien.
Kabelen har enorm kapasitet, og i
løpet av få år kan vi tilby synkront
10 Gbps over et HFC nett - og det
stopper ikke der! Det er med andre
ord ikke nødvendig å grave opp hagen
for å henge med i tiden avslutter
Per Runar Furuseth.

VIKTIG VALG AV LEVERANDØR: – Sørg først
og fremst for at du har en bra leverandør,
uavhengig av hvilken teknologi de bruker,
er rådet fra daglig leder i Nokab, Per Runar
Furuseth.

NOKAB-KUNDER ER TILKOBLET FREMTIDENS FIBERNETT
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DU HAR ALLEREDE
FREMTIDENS FIBERNETT

VI TILBYR DEG
NOK HASTIGHET

SISTE TEKNOLOGI
UTEN Å GRAVE

Det finnes flere typer fiberteknologi.
Som Nokab-kunde er du allerede
tilkoblet et topp moderne fibernett.
Vi sikrer at du får alt du trenger
av fart, kapasitet og stabilitet. Vår
fremtidsrettede teknologi møter både
dagens og morgendagens behov der
hele familien er på nett samtidig.

Jo flere som er på nett samtidig, og
jo flere trådløse enheter beboere
har koblet på nettverket sitt, desto
mer fart trenger de. Nå leverer vi
hastigheter fra 35-500 Mbps. Men vi
stopper ikke her, og tester nå ut
morgendagens hastigheter med opptil
10 Gbps. Du skal alltid være trygg på
at du får den hastigheten du trenger.

Vi investerer betydelig i å videreutvikle nettet vårt, slik at vi alltid
kan gi deg den kapasiteten og
hastigheten du har behov for.
Du trenger derfor ikke bytte
leverandør, grave opp uteområder
eller legge nye kabler i boligen
for å få siste bredbåndsteknologi.

NOKAB STØTTER:

OL-HÅP PÅ VEI
MOT MÅLET
Christian Nummedal (21) fra Hakadal er et
av Norges neste OL-håp innen freeski. Men
plassen i toppen kommer ikke av seg selv.
– Vi er seks utøvere som kjemper
om fire plasser i OL. Så det er veldig
tøff konkurranse og veldig høyt nivå.

OL-gren har Ola Nordmann virkelig
fått opp øynene for sporten, og det er
veldig kult. Og det er høyt nivå i Norge.

Hvor mye trening skal til for å nå
toppen?
– Det er ekstremt mange timer som
ligger bak. De beste er de som trener
mest, så det er veldig mye trening
som må til for å nå toppen.

GODT OG TILRETTELAGT
IDRETTSMILJØ I OPPVEKSTEN
Christian var medlem av Hakkadal
Idrettslag fra han var seks-syv år
gammel. Etter hvert startet faren hans
freeski-gruppa innenfor Hakadal IL,
som ble stort i lokalmiljøet.

TRENE, REISE OG HVILE
Christian har rundt to hundre skidager
i året. Når han ikke står på ski går
mye av tiden på treningssenteret.
– Enten hviler jeg en sliten kropp
etter lange turer og mange dager
på ski, eller så er det trening. Det er
veldig mye skader i sporten, det er jo
en risikosport uten tvil, så kroppen
får kjørt seg. Det verste er kneskader,
som jeg også har vært gjennom.
Så det er veldig viktig å trene
forebyggende.
Hvor stort er freeski i Norge?
– Freeski har blitt mye større de
siste ti årene. Spesielt etter det ble en

– Varingskollen alpinsenter har hatt
alt å si for oppveksten og karrieren.
Det å bo så nærme og ha god tilgang
på en bra terrengpark og et godt
miljø, det har egentlig betydd alt.
AVHENGIG AV PENGESTØTTE
Du har sponsorer; hva betyr det for
karrieren å få pengestøtte?
– Det er en sport som koster mye
og som krever mye. Noe sponses av
landslaget, men absolutt ikke alt. Så
det å få pengestøtte av for eksempel
Nokab betyr veldig mye.
Hva tenker du om Nokabs bidrag til lokal
idrett og frivillighet?

– At Nokab støtter lokale idrettslag
og hjelper unge på veien er ekstremt
stort. Det er ikke veldig mange andre
som gjør det. Mange utøvere sliter
med å få pengestøtte – fordi ting
koster. Med sponsorer som Nokab
hjelper det flere med stort potensiale,
på veien til det de virkelig har lyst til;
mot målet. Og det er veldig bra.
VEIEN VIDERE
Hvor i karrieren er du i dag?
– Det er vanskelig å si, men jeg føler
jeg er på god vei mot et mål jeg har,
og jeg ser ikke noen grunn til at jeg
ikke kan være på topp innen ett
eller to år.
Hvor lenge ser du for deg at du
kommer til å holde på?
– Det er en sport der du ikke ser
folk over tretti år på startstreken. Men
jeg håper å holde på så lenge kroppen er med meg og jeg fortsatt har
det gøy på ski. Det er det viktigste og
må ligge til grunn. Jeg kommer alltid
til å drive med ski, og håper jeg kan
fortsette å konkurrere fram til slutten
av tjueårene, avslutter Christian.

NOKAB
STØTTER BÅDE TOPP
OG BREDDE
I fjor støttet Nokab organisasjoner
i lokalmiljøet med hele 1,5 millioner
kroner, og 400 000 av disse kom i
form av tilskudd fra Nokab-andelen.
For oss er det viktig å ikke bare
støtte lagene, men også de som
velger å satse individuelt.
I tillegg til Christian Nummedal
heier vi bl.a. på:

Sindre Pettersen (21)
På juniorlandslaget i skiskyting. Verdensmester på
normaldistansen i junior-VM
i Slovakia. Sikret dessuten to
sølvmedaljer på jaktstart
og stafett.

Emma Kristine Skjerstad (27)
Hovedtrener for CK Nittedal
(aldersbestemte ryttere). Har
blant annet gull i junior-NM
tempo 10 km i 2007 og 2008.

Jonas Buer (16)
Medlem av Hakadal IL.
I norgestoppen i alpint junior.
Vant nylig gull i utfor i NM
G16.
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NY TEKNOLOGI GIR
SUPERHASTIGHET
Som Nokab-kunde trenger du ikke å bytte ut verken kabler eller
teknologi for å være sikret dagens og fremtidens beste og raskeste
bredbåndsopplevelse.
– Nettet vi har er designet for å møte
fremtidens behov, forteller Nokabtekniker Espen Nielsen.

GODE RÅD: – Ved å følge disse
tipsene får du garantert et raskere
nett, sier Espen Nielsen i Nokab.

TIPS TIL
RASKERE WIFI
1. Plasser utstyret høyt og fritt
WiFi-signalene trenger mest mulig fri
sikt for å komme effektivt frem – som at
man ikke plasserer en leselampe under
sengen.
2. Bytt til nytt
Hvis den trådløse ruteren din er mer enn
3–5 år, bør den byttes ut med nytt utstyr.
3. Bruk nettverkskabel
Hvis du kan koble maskiner som spillkonsoller, smart-TV, musikkanlegg og
pc-er til nettet via nettverkskabel, vil det
gi en bedre opplevelse.
4. Fjern forstyrrelser
Trådløse telefoner, babycall, mikrobølgeovner og trådløse musikksystemer kan
forstyrre WiFi-signalene.
5. Husk at signalene deles
Husk at de trådløse WiFi-signalene deles
mellom alle enheter som er koblet til det
trådløse nettet.
6. Bruk 5 Ghz-nettet
5G-nettet er raskere, og mer stabilt.
2,4Ghz nettet har større rekkevidde.
7. Installer MESH
Det nye nå er MESH. Vi installerer 2-4
enheter som snakker sammen - og gir
deg GARANTERT bra WiFi i hele huset.
Ta kontakt for bestilling:
990,- pr stk inkl. installasjon.
8. Bestill en ekspert
Hvis ikke nettet blir bedre av tipsene over,
kan kundeservice hos Nokab sjekke at
signalene utenfra er i orden.
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Nielsen er klar over at en del Nokabkunder lurer på om det er nødvendig
å skifte ut sine nettkabler, og at det
er en del forvirring rundt ulike
fiberteknologier.
– Du trenger ikke grave opp
fortau og gårdsplasser eller bytte ut
kablene du har for å få morgendagens
hastigheter. Som Nokab-kunde har
du allerede tjenester levert over en
av fiber teknologiene, og da trenger
du ikke å bytte til annen type fiberteknologi, forklarer Nielsen.
RULLER UT NY STANDARD
Mange Nokab-kunder har et fibernett
bygget opp med såkalt hybridfiberteknologi.

– I dag kan hybridfiber levere like
store hastigheter som annen fiberteknologi, men på eksisterende kabler.
Og snart kommer Nokab med en helt
ny standard som gjør at du kan få
hastigheter som er milevis forbi det
kundene faktisk etterspør i dag,
sier Nielsen.
INGEN MENING Å BYTTE NÅ
Nokab er allerede i gang med å
forberede den nye standarden, kalt
Docsis 3.1, og begynner utrullingen
neste år.
– Det er utrolig viktig for oss å drive
innovasjon fremover og ha et nettverk
som er klart for fremtidens tjenester.
Det gir ingen mening å gjøre et bytte
nå, for den nye fiberteknologien
kommer på det nettet du allerede har,
oppsummerer Espen Nielsen.

BRANSJENORM FOR SALG AV
TV OG BREDBÅNDSPRODUKTER.
For å sørge for «god skikk» i forbindelse med salg og markedsføring
av bredbåndsprodukter, har Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale
aktører i bransjen, som Telenor,
Altibox, Canal Digital og Get utviklet en
bransjenorm. Denne definerer hvilke
rettigheter og plikter man har ved en
avtaleinngåelse, og kan være til hjelp
ved eventuelle tvister.
VISSTE DU AT?
Ny leverandør plikter å levere signaler
til forbrukeren senest ni måneder
etter avtaleinngåelsen. Hvis ikke, kan
kunde si opp avtalen uten bruddgebyr.

Formålet med bransjenormen er
å sikre at opplysninger i markedsføringen og ved avtaleinngåelsen er
klare og tydelige, slik at forbrukeren
kan gjøre et informert valg av tilbyder
og produkt.
Les mer her, eller ta kontakt med oss i
Nokab for mer informasjon.
https://forbrukerombudet.no/lov-ogrett/veiledninger-og-retningslinjer/
bransjenorm-markedsforingstandardvilkar-internettaksessforbrukere

DET VIKTIGSTE FOR OSS ER FORNØYDE KUNDER
Ta kontakt med en gang du oppdager
problemer, så gjør vi det vi kan for deg.

Nokab kundesenter: Hellinga 8, 1481 Hagan
Telefon 67 06 15 19 • firmapost@nokab.no

30 ÅR
I NOKAB
Pål Gordon Nielsen, teknisk sjef og medeier
i Nokab (Norsk Kabel-TV), har vært med siden
oppstarten og er stolt av det han har vært med
å bygge opp.

Du begynner i Nokab i 1987 og blir
daglig leder to år senere. Kan du fortelle
litt om bakgrunnen for oppstarten?
– I 1982 fikk faren min, Knut besøk
av noen som målte TV-signaler der
vi bodde. Det viste seg at vi hadde
gode mottakerforhold for svensk TV,
og dette ble starten på et antennelag
som skulle dekke Gjelleråsen vel.
I 1985 kjøpte faren min ut de andre.
I 1987 begynte jeg som teknikker, og
i 1990 tok jeg over som daglig leder.
I noen år var det jeg, broren min
Espen, og en kontordame som jobbet
i selskapet. Ganske tidlig fikk vi en
stor avtale med i underkant av to
tusen kunder på Skjetten. Dette ble
viktig for den videre satsingen.
I 2002-2003 bygger dere hovedsentral for digital-TV. Året etter får
dere fiberforbindelse til Hakadal
og lanserer høyhastighets internett,
hva har det hatt å si?
– Egen hovedsentral var nødvendig
for å kunne tilby digital-TV med de
mest populære kanalpakkene, uten
å være låst til et programselskap.
Kundene fikk et godt tilbud, men
hovedanlegget var svært kostbart
å drifte.
Fiberforbindelse til Hakadal var
nødvendig for å kunne levere internett
i hele Nittedal, og det gav oss flere
ben å stå på, noe som var nødvendig
for videre investeringer i nettet.
I 2009 inngår dere et samarbeid med
Get, hva innebærer dette?

– Utviklingen gikk så fort at det var
vanskelig å produsere gode dekodere
for kun fem tusen kunder. Derfor så
vi etter et samarbeid hvor vi kunne
kjøpe signaler og dekodere av en av
de store. I 2009 var det Get som hadde
kommet lengst med TV-produkter.
Opptaksdekodere og mulighet for
å pause programmer gjorde at TV
ble mer aktuelt igjen. I dag kan vi i
Nokab fokusere fullt og helt på det
vi skal være best på – kundeservice

Vi var på ukjent territorium, for å si
det mildt. Vi jobbet døgnet rundt i flere
uker for å digitalisere tjenestene våre.

– Det er ikke nødvendig å
grave opp hele hagen og bytte
kabel for egentlig å få akkurat
den samme tjenesten.

I dag leverer vi bredbånd over to
likestilte fibernett. Teknologiene
er likeverdige og har den samme
kapasiteten. Jeg kan ikke få understreket nok at det ikke er nødvendig
for kunden å grave opp hele hagen og
bytte kabel for egentlig å få akkurat
den samme tjenesten.

og utvikling av eget nett – og Get
fokuserer på innovasjon av produkter.
For rundt et år siden kjøper dere
opp Homebase i Nittedal og overtar
selskapets 860 kabelkunder. Kan du si
litt om betydningen av oppkjøpet?
– Det var viktig på flere måter;
Homebase hadde fiberinfrastruktur
på steder hvor vi ikke hadde kabler,
noe som var viktig for å kunne gi hele
Nittedal tilbud om tjenester fra Nokab.
Nå har vi fiber fra Skillebekk i sør, til
Varpe i nord, og faktisk helt til toppen
av Varingskollen!
Hva har vært de største oppturene
– og utfordringene – gjennom årene?
– Den største utfordringen var i
begynnelsen da vi satte opp egen
digital sentral og eget internett.

Det siste året med intens konkurranse
fra flere har også gitt meg høy puls,
spesielt med tanke på at enkelte
selgere har benyttet det man kan
kalle ufine metoder. Vi har mistet noen
kunder, men jeg er allikevel rørt over
all støtten vi har fått. Konkurranse
skjerper oss og gjør oss bedre, til
det beste for våre kunder.

Hva betyr bedriften Nokab for deg
personlig?
– For meg er det et helt livsverk, og
det betyr utrolig mye. Jeg er definitivt
stolt av det jeg har vært med å bygge
opp. Nå er vi ti ansatte, og jeg tror at
folk er stolte over å jobbe her, det er i
hvert fall det de sier til meg. Jeg føler
også at merkevaren Nokab blir veldig
godt mottatt i Nittedal.
Jeg spurte en entreprenør fra Nittedal
som skulle gjøre en jobb for oss, om
hva han egentlig visste om Nokab.
Han svarte: Jeg vet egentlig ikke
så veldig mye, jeg vet bare at alle
er så innmari glad i dere. Slike ting
motiverer meg, avslutter Pål Gordon.
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GET SAFE FOR BOLIGSAMMENSLUTNINGER

Get har med utgangspunkt i sin mangeårige kjennskap til
boligselskaper, utviklet et produkt skreddersydd for brannvarsling i store og små boligkomplekser. Planlagt lansering
for Nokab er første kvartal 2018.
– Vi har tatt konsekvensene av at
brannsikkerhet er utfordrende for
boligselskaper. Derfor har vi utviklet
Get Safe, en smart brann og vann
lekkasje tjeneste som svarer på disse
utfordringene, sier Cato Sandstrand,
Gets sjef for smarte hjem.
NORGES MEST MODERNE
ALARMSTASJON
Ifølge Cato Sandstrand har Get gjennom
både undersøkelser og tett dialog, sett
at styremedlemmer og beboere opp
lever brannsikkerhet som utfordrende
og at det er et stort ansvar for dem.
– Vi så at vi hadde et godt utgangs
punkt for å løse denne utfordringen.
Vi leverer allerede bredbånd til kundene
og har både den nødvendige infrastruk-

turen og kunnskapen om hvilke utfordringer boligselskapskundene våre har.
På bakgrunn av dette har vi utviklet Get
Safe i samarbeid med norske selskaper,
som Safe4 som har lang erfaring med
alarmbehandling og besitter Norges
mest moderne alarmstasjon, og Sfty
som har utviklet en solid tjenesteplattform i tillegg til selve røykvarsler
en. Vi har brukt vår samlede kunnskap
til å utvikle en brannvarslingstjeneste
skreddersydd for boligselskaper, sier
Sandstrand.
NOE HELT NYTT I MARKEDET
Get Safe er en ny type brannvarslingstjeneste for boligselskaper. Med denne
tjenesten har styret i boligselskapet full
oversikt over brannsikringen gjennom

en egen webportal som gjør ettersyn
og vedlikehold enkelt og rimelig.
Get Safe baserer seg på smarte,
norskproduserte røykvarslere som
kommuniserer med hverandre både i
hver leilighet og mellom leilighetene.
Selv om internett og strøm skulle være
nede, vil fremdeles varsling mellom
leilighetene i hele bygget fungere.
Systemet kan også oppgraderes til
skallsikring av hjemmet, i tillegg til å
styre inngangsdører. Ta kontakt for
mer informasjon!
TILKOPLET DØGNBEMANNET
ALARMSTASJON
Hvis brannalarmen går avklarer en
døgnbemannet alarmstasjon umiddelbart situasjonen og kontakter brannvesenet ved behov. Alle beboere får
varsel via sin røykvarsler og på mobil
om hvor i bygget det brenner og om
oppmøtested ved evakuering.

Get Safe er en brannvarslingstjeneste som benytter smarte
røykvarslere som kommuniserer trådløst med hverandre og er
tilkoblet en døgnbemannet alarmstasjon. Tjenesten er skreddersydd
for boligselskaper og gir et tryggere fellesskap, enkelt og rimelig.

Trådløse, seriekoblede varslere
Døgnbemannet alarmstasjon
Felles brannvarsling når det trengs
Brukervennlig styreportal
Innbruddsalarm og app

Smarte, norskproduserte røykvarslere som kommuniserer med hverandre i hele
bygget. Benyttes i både boliger og fellesareal.
Ved alarm varsles en døgnbemannet alarmstasjon som avklarer situasjonen,
og kontakter brannvesenet ved behov.
For å unngå unødige alarmer er det satt en forsinkelse fra alarmen utløses i en bolig,
til alarmen går hos naboene. Ved brann i fellesareal utløses alarmen i hele bygget
umiddelbart.
Løsningen fungerer like bra til både store og små boligselskaper.
En nettportal gir styret full oversikt over brannsikringen.
Beboere kan benytte røykvarsleren til innbruddsvarsling uten ekstra kostnad, eller
kjøpe seg full skallsikring til konkurransedyktige priser.
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