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Lokal leverantör av bredband via fiber i Vingåker
Just nu pågår utbyggnaden av fibernätet i Vingåker för fullt, vilket
innebär snabbare, stabilare och framtidssäkrade bredbandstjänster
för såväl privatpersoner som företag.
Sedan en tid tillbaka har både privatpersoner och företag möjlighet att välja bredband från den enda
lokala leverantören, Forss Webservice AB. Vi är ett serviceinriktat IT-företag i Katrineholm som
grundades redan 1998 och som har en egen butik och IT-verkstad på expansiva Lövåsen i Katrineholm.
Vi har inga långa telefonköer om du behöver vår hjälp, oavsett om det gäller ditt bredband eller
din dator.
- Vi är oerhört glada att kunna erbjuda Vingåkersborna en lokal service och support som är svår för de
andra leverantörerna att leva upp till, säger Mattias Forss, VD för Forss Webservice AB.
Forss Webservice AB är den enda lokala leverantören av bredband i Vingåker Stadsnät. Vår styrka
ligger i att vi är en helhetsleverantör som satsar på en personlig service och support. De individuella
behoven står alltid i fokus och lösningarna anpassas för varje enskild kund. Oavsett om det gäller ett
nystartat företag eller ett etablerat företag så har vi lösningarna för dig.
- Det finns flera goda exempel på smarta lösningar som frigör tid hos våra kunder, så att fokus kan
läggas på kärnverksamheten. Vi hjälper även våra kunder att marknadsföra sig på webben, för att
kapa fler affärer, säger Mattias Forss.
Med en fiberuppkoppling från Forss Webservice AB får företagen förutsättningar att öka sin lönsamhet
med bland annat molntjänster, kommunikation och hög driftsäkerhet. Äntligen kan både
privatpersoner och företag ge sig själva chansen och friheten att utnyttja alla digitala möjligheter,
utan att behöva oroa sig för uppkopplingen.
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