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HyperConnect kalder vi løsningen, der samler alle foreningens netværk i ét 
bolignet. På den måde får I et samlet overblik over alle jeres komponenter 
og services. 

Dette giver både fordele for økonomien og giver overskud til at fokusere på 
det, der er vigtigt for jer, nemlig glade beboere og den daglige drift i den 
velkørende boligforening. 

Gør hverdagen lettere 
med intelligente netværk



Det handler om hjem
Systemer og netværk i jeres boligforening sørger hver eneste 
dag, døgnet rundt, for blandt andet sikkerhed og indeklima 
samt kommunikation til og om beboerne. Det er services, der 
er med til at skabe rammerne om mange menneskers hjem.  
Og fordi de overordnet styres af andre end beboerne selv, 
stiller det endnu højere krav til, at de virker. Altid.

Stræb efter den optimale oplevelse
I kender det sikkert. Når overblikket ryger, stiger risikoen 
for fejl og dyre udfald. Og uanset hvor højt ambitions-
niveauet er, så er det en næsten umulig opgave at have 
overblik over og indsigt i alle de netværk og systemer, der 
findes i den moderne boligforening i dag. 

… Eller er det? 

Gør det svære simpelt
Med HyperConnect kan I samle alle løsninger og services i 
ét netværk. HyperConnect giver kort sagt et samlet overblik 
over de services og komponenter, der er koblet på systemet. 
I slipper altså for at bekymre jer om teknik og fejlfinding, og 
det kommer jer og beboerne til gode. 

Med HyperConnect kan I samle alle services, både store og 
små – også vaskerum og varmecentral. 

Grundlæggende handler HyperConnect om 
at samle alle boligforeningens netværk i én 
enkelt infrastruktur. Det kan blandt andet 
være CTS-anlæg, ventilationssystem og 
kameraer. Samtidig opnår I strømbesparelse 
i netværket, da der kun er ét, og på samme 
måde skal I kun bruge én IP-adresse til alle 
tilkoblede netværk.



Større besparelser og mere sikkerhed
HyperConnect er boligforeningens intelligente hjerte. Det 
er slut med at gå på fejlfindingsjagt i serverrum og på 
lofter. Med HyperConnect er alt samlet i én platform med 
ét kontaktpunkt.  Det kan mærkes på både økonomien og 
i form af større sikkerhed – både for driften og beboerne.

Overblik gør det nemt at opdage og 
udbedre fejl
I får et særligt HyperConnect-dashboard, hvor I altid har 
overblik over alle anlæg og netværk i foreningen. Er der 
udfald som f.eks. strømnedbrud, opdager HyperConnect 
det med det samme og tilkalder service eller sender 
besked til jer – alt efter hvad den er programmeret til. I 
minimerer derfor risikoen for utilfredshed hos beboerne 
eller skader, der vokser sig større. 
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Et skridt ad gangen – i jeres eget tempo
HyperConnect er hverken dyrt eller besværligt – men en 
løsning, der kan etableres ét skridt ad gangen – helt i jeres 
tempo. 

En HyperConnect-løsning kan nemt skaleres fra en løsning 
baseret på én switch til et større lukket netværk. 

Uanset om løsningen er stor eller lille, vil fordelene og be-
sparelserne starte med det samme. 

Sikkerhed i top
Datasikkerhed spiller en stadigt stigende rolle, det ved vi alt 
om. Da HyperConnect er et enkelt kredsløb med kun én ind-
gang og én firewall, er der større beskyttelse af foreningens 
og jeres beboeres vigtige data.

Ønsker I ekstra sikkerhed, tilbyder vi desuden 24 timers 
overvågning af jeres services gennem vores egen overvåg-
ningscentral. Centralen vil ikke bare alarmere jer, men også 
udbedre fejl og driftsforstyrrelser, lige så snart de finder sted.

Økonomiske fordele:

  Strømbesparelse i netværket, da der kun er ét
  Billig installation af komponenter, da der ikke 

skal etableres nye strømforsyninger
  Bedre, billigere og nemmere service og ved-

ligeholdelse, da der er mindre kabling og færre 
kontaktpunkter

  Der skal ikke oprettes separate og dyre internet-
forbindelser til komponenter/anlæg



Fleksibelt og uden binding
HyperConnect er et åbent netværk. I er derfor ikke bundet 
til os på nogen måde og har fuld fleksibilitet i forhold til, 
hvilke leverandører I ønsker at samarbejde med. I kobler blot 
eksisterende løsninger på HyperConnect og samler driften af 
alle jeres enheder i én brugerflade.

Stærkere sammen 
´Stærkere sammen´er Dansk Kabel TV’s livsfilosofi. Det er 
samtidig dét, vi tilbyder med HyperConnect. 

For HyperConnect giver jer netop et fundament for at koble 
alle jeres services sammen i én løsning. Det gør det både 
nemmere for jer at fokusere på jeres arbejde i dag – og er en 
fremtidssikring af boligforeningens teknologiske udvikling. 

Dansk Kabel TV er med hele vejen 
Vi kan vejlede og rådgive jer, etablere netværket og til slut 
sikre, at alt fungerer for jer – og i sidste ende jeres beboere. 

Ønsker I det, kan Dansk Kabel TV også overvåge jeres servi-
ces, alarmere jer og eventuelt forhindre eller udbedre fejl og 
driftsforstyrrelser. 

Altid i tæt samarbejde med jer. For sammen er vi stærkere.



Et skridt tættere på
Allerede nu er I et skridt tættere på en nemmere, mere fleksi-
bel og driftssikker hverdag. 

Dansk Kabel TV har igennem mere end 40 år været en af de 
førende udbydere af telekommunikation såsom TV, bredbånd 
og telefoni – og også intelligente teknologiløsninger til hotel-
branchen, boligforeninger og hospitaler. 

I en tid hvor de teknologiske muligheder bliver mere og mere 
komplekse, er vi det faste holdepunkt. Vi rådgiver, installerer 
og servicerer gennemtænkte og langtidsholdbare løsninger, 
der imødekommer morgendagens behov. 

Viden vokser, når den bliver delt. Vores filosofi er derfor ret 
enkel: at samle de dygtigste mennesker om at skabe stær-
kere løsninger. 

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for jer? Læs mere og 
kontakt os via dktv.dk/hyperconnect 

Et HyperConnect-netværk betyder 
for jer:

  Nemt og overskueligt overblik over alle jeres 
services 

  Konstant status på driften af jeres services
  Mulighed for ekstra overvågning gennem vores 

24 timers overvågningscentral 
  Alarmering hvis der opstår uregelmæssigheder
  Høj datasikkerhed 
  Optimering af energiforbrug
  Ingen binding og ingen begrænsning i forhold til 

valg af udbydere af services



Stærkere sammen. Det er vores motto. Men hos 
Dansk Kabel TV er det ikke bare noget, vi siger. Vores 600 
medarbejdere er stærkere sammen, når de arbejder med at 
installere og servicere antenneanlæg, bolig- og fibernetværk 
samt overvåge og sikre netværkene.

Men vi er også stærkere sammen i samarbejdet med vores 
kunder i antenne- og boligforeningerne, i erhvervslivet og 
inden for det offentlige. Hver dag rådgiver, etablerer og servi-
cerer vi nemlig vores ydelser og tænker nyt – sammen. 

Dansk Kabel TV er en landsdækkende virksomhed ejet af TDC, 
men vi er også lokale med erfarne teknikere, der kender deres 
nærområder og kender morgendagens løsninger. 

Kort sagt er vi den sikre partner – både i går, i dag og mange 
år fremover.


