
Kantor adalah salah satu tempat yang paling produktif. Semua orang yang ada di dalamnya harus 

bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Hanya saja, hampir semua kegiatan yang ada di kantor 

membutuhkan koneksi internet. Oleh sebab itu banyak sekali beberapa pihak yang memasang 

internet kantor guna memenuhi kebutuhan pekerjaan yang diharuskan pada kantor. 

  

Ada banyak sekali provider yang tersedia di pasaran. Setiap provider pun tentunya mempunyai 

tujuan untuk memberikan anda koneksi ke internet dengan jaringan terbaik. Hanya saja anda 

jangan sampai salah memilih provider. Anda harus dapat membedakan internet rumahan dan 

kantoran. Bagi anda yang akan memasang internet di kantor simaklah tips dalam memilih 

provider nya. 

  

Tips dalam Memilih Internet Kantor 

Anda mungkin sedang bingung dalam hal mencari internet yang bagus untuk kantor anda. Belum 

lagi apabila semua pekerjaan di kantor mengharuskan semua karyawan untuk menggunakan 

jaringan internet. Demi memenuhi kebutuhan kantor tersebut ada baiknya anda menyediakan 

internet yang terbaik jaringannya. Berikut adalah beberapa faktor yang harus anda perhatikan 

dalam memilih internet. 

1. Pengalaman 

Dalam memilih provider, anda harus menelusuri jejak atau pengalaman provider tersebut. 

Semakin banyak pengalamannya maka semakin besar pula kemungkinan bahwa provider yang 

anda pilih dapat memberikan jaringan terbaik. Akan tetapi, sebaliknya, jika pengalaman yang 

anda temukan sedikit maka kecil kemungkinan bahwa provider tersebut berkualitas. 

2. Fasilitas 

Sebelum memilih provider anda harus mengetahui fasilitas apa saja yang akan diberikan. Jika 

anda sedang menjalankan bisnis atau startup yang berada pada sebuah kantor, sudah pasti anda 

membutuhkan provider internet yang menawarkan banyak fasilitas. Fasilitas yang ditawarkan 

akan sangat bermanfaat untuk kantor anda kedepannya. 

3. Layanan customer service 24 jam 

Menggunakan internet pasti akan selalu ada masalah kapanpun. Untuk waktunya sendiri anda 

sudah jelas tidak dapat menebaknya. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor yang harus 

diperhatikan ketika akan memilih provider internet. Laynana customer service 24 jam akan 

sangat membantu anda dalam mengatasi masalah internet anda. 

  

http://internetkantor.id/


Kelebihan Memasang Internet 

Anda sudah mengetahui beberapa hal mengenai tips dalam memilih provider internet. Akan 

tetapi mungkin sebagian dari anda berfikir kegunaan internet kabel atau router. Banyak yang 

belum mengetahui kelebihannya dibandingkan dengan internet mobile. Berikut adalah beberapa 

kelebihan dalam menggunakan internet yang murah dibandingkan dengan internet mobile. 

1. Unlimited 

Berbeda dengan internet mobile yang berbasis kuota menggunakan internet kabel tidak perlu 

pusing memikirkan kuota internet. Anda dapat streaming di internet sampai kapanpun dan tidak 

perlu khawatir mengenai seberapa kuota yang sudah anda habiskan. Hal ini karena anda sudah 

membayar internet setiap bulannya dengan harga yang sudah ditentukan. 

  

2. Siaran TV 

Dengan menggunakan internet kabel banyak sekali provider yang menyediakan fasilitas siaran 

TV. Channel TV yang ada pun tentunya sangat lengkap. Hal ini tentunya akan membuat anda 

lebih update dan lebih mengetahui dunia secara luas. Siaran TV juga baik untuk internet kantor 

karena beberapa karyawan pun membutuhkan informasi dari TV. 

Anda sudah mengetahui mengenai beberapa hal tentang internet. Meskipun ada banyak sekali 

orang yang lebih berminat untuk menggunakan internet mobile, akan tetapi dalam situasi kantor 

memasang internet kabel atau WiFi memanglah hal yang paling baik. Pasalnya, banyak sekali 

karyawan yang membutuhkan koneksi internet untuk memenuhi kebutuhan kantor. 

 


