
Som medlem i ASOM-Net beholder I friheden til at være dem, I er. Det betyder, at I 
selv sammensætter TV-pakker, hastigheder og priser i forhold til jeres medlemmers 
behov og efterspørgsel. I er nemlig ikke forpligtet til at aftage alle vores produkter.

I har en selvstændig identitet og fuldstændig selvbestemmelse, og samtidig får I fordelene ved stordrift på tv og 
bredbånd og vores kollektive forhandlinger med udbyderne. I forbliver tæt på jeres medlemmer og kan tilbyde 
dem tv, bredbånd og support til konkurrencedygtige priser og med høj service – helt uden at skulle lægge ekstra 
ressourcer i opgaven.

Frihed til at  
være dem, I er

75.000
glade

medlemmer 
og plads 
til flere
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Stå Stærkere
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TV-pakker
Hos ASOM-NET tilbyder vi forskellige TV-pakker, som kan sammensættes,  
så det passer til jeres medlemmer. 

Eksempel på TV-pakker og priser, som mange foreninger tilbyder deres kunder. 

Fuldpakken
4xx kr./m

d.

M
ellem

pakken
2xx kr./m

d.

Grundpakken
1xx kr./m

d.



TV-tilvalgskanaler
Hos ASOM-Net tilbyder vi forskellige TV-tilvalgskanaler,  
som kan sammensættes, så det passer til jeres programudbud og medlemsbehov.

Frihed 
til at vælge
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Tilvalgskanaler:

Disney XD 
Pris pr. måned

30 kr.

H2 HD
Pris pr. måned

16 kr.

History Channel HD
Pris pr. måned

16 kr.

MTV Dance
Pris pr. måned

15 kr.

MTV Hits 
Pris pr. måned

15 kr.

MTV Rocks
Pris pr. måned

15 kr.

Motors TV
Pris pr. måned

12,50 kr.

Nat Geo People
Pris pr. måned

26 kr.

AlJazzeera 
Pris pr. måned

10 kr.

BBC World News
Pris pr. måned

22 kr.

Bloomberg  TV
Pris pr. måned

10 kr.

Boomerang
Pris pr. måned

30 kr.

CNBC 
Pris pr. måned

14 kr.

CNN
Pris pr. måned

30 kr.

Cartoon Network
Pris pr. måned

30 kr.

Disney Junior
Pris pr. måned

18 kr.

Eksempel på tilvalgspakke (TV2 Pakke):

Se flere tilvalgspakker under selvbetjening.



WEB-TV
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Hos ASOM-Net tilbyder vi WEB-TV kanaler, som kan sammensættes, så det passer 
til jeres programudbud og medlemsbehov.

Fordele ved vores løsning:

•  Tjenesten er brandet i foreningens eget  
 navn  — understøtter selvstændighed
•  Tilpasset foreningens & medlemmernes TV  
 kanaler fra både Viasat & Canal Digital
• Via App, browser eller Settop boks
• Camobo-boks med DVB-C & IPTV samt  
 48 timers catch up
• NPVR løsning godkendt af TV2, Viasat og  
 Discovery
• Kan også bruges i Europa

White label løsning til ASOM-NET

Playmaker rettigheder:

•  Web TV inden for og uden for hjemmet
• Både en boks og App løsning
• Start forfra  
 (dog ikke sport)
• Catch up for 48 timer  
 (dog ikke alle programmer)
• Playmaker løsning er i starten gearet  
 til 48 timer

Se TV overalt



TV2 Play

Meget mere 
indhold 
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* Kan kun tilkøbes, når man har mellem- eller fuldpakken, 
alt efter kanalsammensætning på TV2 kanaler. 
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Hos ASOM-Net får du mulighed for at tilbyde medlemmer adgang til TV2 PLAY  
med de bedste serier, programmer og snigpremierer fra alle TV2s kanaler.



Internet
Hos ASOM-Net tilbyder vi forskellige internethastigheder, som kan  
sammensættes, så det passer til jeres medlemmer. Vi tilbyder mange forskellige 
hastigheder for at dække så bredt som muligt. 

Eksempel på internetpakker:

Internet 
til alle
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Hastigheder

30/5 Mbit/s .....................................................................................................................................  1xx kr./md.*
Primært til at læse nyheder, tjekke mails, netbank og sociale medier.

100/30 Mbit/s .................................................................................................................................  1xx kr./md.*
Når der er flere online enheder på samme tid.

140/40 Mbit/s .................................................................................................................................  2xx kr./md.*
Hurtig forbindelse når der samtidig skal streames film på nettet.

200/50 Mbit/s .................................................................................................................................  3xx kr./md.*
Se film i HD kvalitet på flere enheder samtidig.

250/50 Mbit/s .................................................................................................................................  3xx kr./md.*
Den hurtigste hastighed, når alle skal kunne se HD film og være på online.

*Bindingsperiode 6 mdr.

1/1  •  Internet  •  ASOM-NET  



1/2  •  Drift  •  ASOM-NET  

Drift af internet: 

•  Drift, vedligehold og udvikling af centralt placeret internetplatform 

•  DHCP • TFTP • DNS • CGN • WAN linier (internet transit) 

•  Drift og vedligehold af decentral internetplatform (eks. CMTS og switch) 

•  Vedligehold og udvikling af kunde placeret udstyr (eks. modem) 

•  Overvågning af udstyr • DDoS beskyttelse 

•  Varetagelse af kontakt til underleverandører (eks. Global-Connect)

Drift
ASOM-Net består af mange frie antenneforeninger, og vores fælles drift 
betyder, at vi kan udnytte rationaliserings- og besparelsespotentialet, yde 
fælles support og dele de administrative ressourcer. 

Det giver økonomiske besparelser uden at gå på kompromis med hverken 
teknologi, service og kvalitet.

Fælles drift
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Drift af PantherAdmin – internet: 

• Licens til Panther Applications 

• Bidrag til Panther Applications A/S 

• Drift, vedligehold og udvikling af ASOM-Nets servere og fælles PantherAdmin software 

• Import af eksisterende kundedatabase til ASOM-Nets PantherAdmin 

• Opsætning af PantherAdmin (eks. PBS-aftale) 

• Vedligehold/Oprettelse af produkter og brugere.

Drift af Email platform til internetkunder: 

• Hosting af foreningens domæne(r) 

• IMAP/POP3 

• Webmail 

• Anti-SPAM 

• Antivirus 

• Mail backup – 1 gang i døgnet 

• Tidssvarende mailbox kapacitet



Generel fejlhåndtering på internetmodem:

First Line support
Hos ASOM-Net tilbyder vi både Fuld support eller Aften/weekend support

FULD SUPPORT:
Hverdage kl. 09.00 – 21.00. Weekend og helligdage kl. 11.00 – 21.00 (inkl. 01/01, 24/12 og 31/12).

AFTEN/WEEKEND SUPPORT:
Hverdage kl. 16.30 – 21.00. Weekend og helligdage kl. 11.00 – 21.00 (inkl. 01/01, 24/12 og 31/12).

•  Online/offline fejlsøgning 

•  Stabilitet (f.eks. støj i anlæg) 

•  Generel tilslutning af modem 

•  Generel tilslutning af udstyr via LAN porte 

•  Generel tilslutning af telefoni via telefoni porte 

•  Indbygget Wi-Fi i modem: 

• Udlevering af standard trådløs navn (SSID) 

•  Udlevering af standard trådløs kodeord (Pre-Shared Key) 

•  Nulstilling af trådløs navn/kodeord såfremt kunde har ændret standard navn/kodeord 

•  Tilslutning af udstyr til Wi-Fi 

•  Optimering af Wi-Fi (kanalvalg, vejledning i router placering, frekvensbånd m.v.) 

•  Tilføjelse/fjernelse af Wi-Fi produkt i PantherAdmin.

Support
efter behov
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Supporteret udstyr: 

•  Microsoft Windows - alle klientversioner omfattet af ”Microsoft forlænget support” 

•  Apple Macintosh OS X - alle klientversion omfattet af officiel Apple support.  
 Typisk seneste nye samt 2 forrige 

•  Apple iOS - enheder omfattet af officiel Apple support 

•  Android - supportes ikke officiel, men der ydes ”best effort” så vidt mulig 

•  Andre enheder (f.eks. printere, Sonos lydanlæg, alarmsystemer m.v. - supportes ikke officielt,  
 men der ydes generel vejledning
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Selvbetjening: 

•  Udlevering af selvbetjenings kundenummer 

•  Udlevering af selvbetjenings kodeord 

•  Generel support af funktioner i selvbetjening

Saldooplysning: 

•  Saldooplysninger

Mail: Mail:

•  Henviser til selvbetjening 
•  Nulstilling af kodeord 
•  Opsætning i mail klient software jf. appendix B

Mail: Fejl, der som udgangspunkt ikke kan håndteres af First Line support: 

•  Anlægsfejl: Fejlmeldes til servicepartner 

•  Modemfejl: Fejlmeldes til foreningen 

•  Systemfejl: Fejlmeldes til Second Line support 

•  Hvis fejlen berører mange brugere aktiveres fejlbesked i telefonsystemet

2/2  •  First Line Support  •  ASOM-NET  



Telefoni
Hos ASOM-NET kan vi tilbyde løsninger til både traditionel  
fastnet- og mobiltelefoni i et tæt og velfungerende samarbejde med Evercall.

Se priser på evercall.dk
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IP-fastnettelefoni

Behold dit fastnetnummer og spar 50-60%  
på din telefonregning. Vælg mellem:

Forbrugsafregnet BASIS

Fri tale Danmark

International fastpris

Mobil

Behold dit mobilnummer og snak billigt.
Vælg mellem følgende pakker:

Forbrugsafregnet tale

20’erne

2 timer

Fri tale

Fleksibel
telefoni



Sikkerhedspakker
I samarbejde med F-SECURE kan vi tilbyde vores medlemmer 
sikker surf på nettet. Med produktet F-Secure Internet Security 
bliver dine medlemmer beskyttet på din netbank og ved online 
handel.  Vi tilbyder et abonnement med licens til 5 computere, 
som kan bruges til både PC og MAC.  

Tryghed 
på nettet 
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Mail: Sikkerhedspakken indeholder:

Virusbeskyttelse
Automatisk beskyttelse mod virus,  

malware og onlinetrusler

Bankbeskyttelse
Sikker onlinebank med 

Bankbeskyttelse

Browserbeskyttelse
Sikker internetsurfing med 

Browserbeskyttelse

Bankbeskyttelse
Forældrekontrol til at 

beskytte dine børn online



Medlemsservice
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Administrative opgaver – internet og tv: 

•  Kundesupport på telefon og mail. 

•  Kanalsøgning (minimum give frekvens osv. og henvisning til TV producent) 

•  Oprettelse af nye medlemmer (slutbrugere) i PantherAdmin

•  Registrering af flytninger i PantherAdmin

•  Registrering af opsigelse i PantherAdmin

•  Op- og nedgradering af produkter i PantherAdmin

•  Registrering af pakkeskift i PantherAdmin

•  Registrering af bredbåndsbestillinger

•  Fakturaspørgsmål fra medlemsforeningens slutbrugere

•  Øvrige henvendelser fra medlemsforeningens slutbrugere

Hos ASOM-NET kan vi tilbyde medlemsservice, hvor vi står for administrationen. 
Du vælger selv i hvor høj grad, vi skal stå for administrationen af medlemsservice. 

Styr på 
tingene
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Bestilling af filterskifte og evt. lukning af signal:

•  Bestilling af filterskifte og lukning af signal sker efter nærmere aftalt procedure  
 – direkte til medlemsforeningens servicepartner.

Mail: Krav til medlemsforeningen:

•  ASOM-Net skal skriftligt oplyses om medlemsforeningens priser, opsigelsesvarsel,  
 varsel ved pakkeskift m.v.

•  Kontaktinfo på medlemsforeningens servicepartner – såfremt der er aftalt en procedure med  
 rekvisitioner direkte fra ASOM-Net.

Mail: Opfølgning på manglende betaling fra medlemmets slutbrugere:

•  ASOM-Net udsender rykkere/betalingspåmindelser.

•  ASOM-Net fremsender liste til medlemsforeningen over slutbrugere, der har nået rykkerniveau 4. 

•  Medlemsforeningen vurderer listen og giver ASOM-Net besked, såfremt der skal lukkes og fremtidig  
 opkrævning skal stoppes.

•  Lukning af slutbrugere ved manglende betaling (konkret procedure aftales)

•  Indberetning til inkassobureau.



Økonomiservice

Klar til 
revisoren
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Bogføring:

•  Betaling af leverandørfakturaer

•  Bogføring af kasse- og kreditorbilag i e-conomic

•  Bankafstemning 

•  Debitorafstemning mellem e-conomic og PantherAdmin

•  Opstilling af perioderegnskab (opstillingsmodel aftales med medlemsforeningen)

•  Indberetning af momsangivelse

Hos ASOM-NET tilbyder vi økonomiservice, så I kan spare de administrative 
ressourcer til bogføring og klargøring til revisor.

Klargøring til medlemsforeningens revisor:

•  Gennemgang af konti

•  Hensættelse af skyldige og tilgodehavende poster

•  Periodiseringer

•  Afstemning samt dokumentation af balanceposter

•  Øvrig forberedelse iflg. aftale med medlemsforeningens revisor
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Budget:

•  Indtastning af budgettal i e-conomic

Krav til foreningen:

•  Medlemsforeningens regnskab skal føres i e-conomic.

•  Bilag til bogføring modtages helst som scanninger til e-conomic.

•  Bilag skal være ASOM-Net i hænde senest den 15. i måneden efter udgangen af et kvartal.

•  Hvis medlemsforeningen har valgt punktet: Bankafstemning – uden at ASOM-Net har fuldmagt til       
 medlemsforeningens bankkonto – skal papirkopi af bankkontoudtog medsendes bilag jf. ovenfor.

•  Hvis medlemsforeningen har valgt punktet: Betaling af leverandørfakturaer – skal ASOM-Net skal have   
 fuldmagt til medlemsforeningens bankkonti.

•  Hvis medlemsforeningen har valgt punktet: Indberetning af momsangivelse – skal ASOM-Net skal have   
 loginoplysninger til Skat (momsindberetning)



Opkrævningsservice

Nem
betaling
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Administration:

•  Automatisk registrering af ændringer fra slutbrugere via Selvbetjeningsmodulet

•  Automatisk registrering af ordrer fra slutbrugere via Selvbetjeningsmodulet

•  Opkrævningskørsel af medlemskontingent ud fra registrerede oplysninger i PantherAdmin

•  Automatisk generering af ordrer fra PantherAdmin til medlemsforeningen/servicepartneren f.eks. ved   
 pakkeskift, opsigelse o.l.

•  Indtastning af ændringer modtaget fra medlemsforeningen

•  Fremsendelse af opkrævningsdata til Nets til viderebehandling

•  Løbende registrering af kontingentindbetalinger i PantherAdmin – med direkte overførsel af              
 indbetalingsbeløb til medlemsforeningens bankkonto.

•  Automatisk generering af f.eks. koder til selvbetjeningssystemet – til slutbrugerne  

•  Automatisk ajourføring af PantherAdmin med medlemsoplysninger, pakkevalg osv.

•  Overførsel af transaktioner fra PantherAdmin til e-conomic.

Hos ASOM-Net tilbyder vi at opkræve betaling hos dine medlemmer, 
så der altid er styr på økonomien og jeres medlemmer oplever nem betaling 
og høj service ved personlige henvendelser. 

Opkrævningsservice omfatter:
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Systemadministration:
  

•  ASOM-Net har licens til Panther Application A/S
•  ASOM-Net håndterer de nødvendige Panther servere herunder:
 - Service og backup på servere
 - Vedligehold og opdatering af PantherAdmin software
 - Udarbejder og vedligeholder diverse processer i PantherAdmin
 - Implementerer medlemsforeningsspecifikke opsætninger (ePay, tilvalgsunivers m.v.)
•  Selvbetjeningsmodul – herunder:
 - Tilretning af tekster – herunder links til TV, mail vejledninger
 - Implementere og vedligeholde diverse selvbetjeningsprocesser
 - Formidle login til medlemsforeningens slutbrugere
•  Telefoni – Evercall integration
•  Adgang til PantherAdmin – database hos bestyrelse/forretningsfører i medlemsforeningen

Mail: Rykkerprocedure:

•  Automatisk generering af 1. rykkerkørsel i Panther Admin – xx dage efter ”sidste indbetalingsdato.”
•  Automatisk generering af 2. rykkerkørsel i Panther Admin – xx dage efter ”sidste” dato i rykker 1.
•  Efter udløb af sidste indbetalingsdato i rykker 2 – kontaktes medlemsforeningen, som herefter selv     
 overtager det videre forløb – herunder evt. lukning af signalet.
•  Mulighed for aftale med inkassobureau.

Mail: Krav til medlemsforeningen:

• Give adgang til etablering af link til Selvbetjeningssystemet – fra medlemsforeningens hjemmeside.
• Oplyser detaljerede pakkepriser – min. 30 dage før opkrævningsterminerne.
• Indberetter alle slutbrugerændringer – modtaget manuelt hos medlemsforeningen 
• Omkostninger til Nets i forbindelse med kontingentopkrævningen betales af medlemsforeningen.


