
IP telefoni = fastnet på internettet. 

Mange spørger mig om forskellen mellem Telefin og Telsome. 

Har haft Telefin i 3 mdr. med så store problemer, at jeg skiftede til 
Telsome (samme priser), som jeg nu har haft i 3 mdr. uden nogen problemer. 
Supporten er fin og god, men der kan være søgte forklaringer som man så 
bare ryster på hovedet af. Skidt med det, bare det virker! 

Det er nu godt nok ikke så lige til!! 

Stofanet? Bredbånd? Webspeed?    

Sådan skifter du til IP-telefoni.  

Følg opskriften nøje  

For ikke at få forkerte svar undervejs eller blive forvirret i telejunglen er 
det 
vigtigt at gøre tingene i den rigtige rækkefølge:  

For de 120.000 Stofanet-kunder kan det ikke være lettere...  
for der ingen binding kontraktlig binding internet og fastneter, når du får 
internet via hybridnettet:  

1. Bestil en portering af dit nuværende fastnet-nummer her hos Telsome, 
- aldrig hos din nuværende udbyder! - hvis du vil beholde dit 
nuværende nummer. Ellers afbestil blot fastnet.  

2. Eller køb et Telsome-abonnement med et nyt nummer og en 286-adapter, 
hvis du har router eller switch tilkoblet din computer. Ellers skal du have 
en 486-adapter, fordi den har indbygget switch.  



3. Ring til Stofanet og sig, at du har fået en ny enhed, som du skal have 
tilkoblet dit net og giv dem adapterens unikke MAC-nummer. Bed endvidere 
om, at din forbindelse skal være "Always On".  

For TDCs Webspeed-kunder er der heller ingen binding...  

...til gengæld har man som kunde kun en IP-adresse, og altså kun en mulighed 
for at sætte en enhed til Webspeed - og en Telsome-adapter tæller som en 
enhed. Derfor skal du gøre en af to ting:  

1. Køb enten en ekstra IP-adresse hos Webspeed. Eller køb en 486-adapter, 
fordi den har indbygget router (medmindre du allerede har router, så kan 
du nøjes med 286-adapteren). Den sætter du til dit Webspeed og kobler 
computer og den almindelige telefon til.  

2. Gå ind på Webspeeds hjemmeside og indtast din nye adapters unikke 
MAC-adresse.  

3. Bestil en portering af dit fastnet-nummer hos Telsome - aldrig hos din 
nuværende udbyder! -, hvis du vil beholde dit nuværende nummer. 
Ellers afbestil fastnet og bestil et nyt nummer og oprettelse hos Telsome.  

For TDC-bredbåndskunder gælder følgende:  

1. Start med at ringe til en internet-udbyder, der ikke udbyder fastnet- 
telefoni - fx Cybercity eller Tiscali - og spørg om følgende:  

"Kan jeg få bredbånd hos jeg uden at skulle have fastnet?  

De slår op på en computer og giver dig svaret. Siger internetudbyderen JA,  

så spørg, hvornår de kan levere bredbånd til dig.  

2. Ring til TDC og spørg, hvornår de kan lukke dit bredbånd ned - og få de to 
datoer til at matche.  



3. Bestil dit nye internet. Afbestil dit gamie internet. Hvis du vil beholde dit 
gamle nummer - så kontakt Telsome, som så kan portere dit nummer for 
dig - men bestil aldrig portering hos din nuværende udbyder!  

4. Køb dig et Telsome-abonnement og en 286-adapter og spar op til 80 % på 
din telefoni.  

Sådan kom jeg igang. 
Jeg havde ADSL og fastnet telefon hos TDC 
ADSL 512/128 koster her 1077,00 kr. pr. kvartal 
Telefon koster 456,00 kr. pr. kvartal 
Jeg bruger fast IP og dette koster 30 kr. pr. kvartal 
Det er umuligt at opsige sin telefon hos TDC hvis man har TDC ADSL, så 
derfor starter man med 
1. opsig TDC ADSL som man har 1 mdr. opsigelse på. 
2. Når man så har modtaget bekræftelsen på opsigelsen hvor der også er en 
dato for ophøret, så skal man 
3. Bestille ADSL hos Cybercity hvor man så modtager en dato for 
oprettelsen (i midt tilfælde en forskel på 3 dage uden internet). ca. 4 dage 
før ophør hos TDC får man en pakke fra Cybercity med ADSL udstyret og 
man modtager en tom kasse fra TDC til at komme deres ADSL udstyr i og 
telbagesende gratis. 
Når man så har fået cybercity ADSL og det virker så kan man afbestille alle 
ekstraservice på sin telefon. Det kan være favorit, banke på, vis nummer, 
omstilling og den gamle telefon og også andre service som fremgår af 
kvartalsregningen. Man skal ende med et abonnement hos TDC til 357,00 kr. 
pr. kvartal. så er det barberet helt ned. 
4. Nu kan du bestille IP telefoni hos Telsome og bede dem overflytte det 
gamle telefonnummer til dem. Samtidig køber du en adapter til at tilslutte 
din almindelig telefon til internettet og betaler også nogle penge til at ringe 
for. 
Alt kan og skal foregå over internettet og du skal underskrive en erklæring 
der giver Telsome ret til at overtage dit telefonnummer.  
Jeg havde først fået Telefin IP telefon, men efter 2 mdr. var det så ustabil 
og supporten så langsom at jeg nu har skiftet til Telsome. Det virker 



storartet og supporten er som man kan forvente på Internettet fin og 
kontant.  
Jeg kom af med 1221,00 kr. for det hele. 
1 Oprettelse incl. DK fastnet tlf.nr. DKK 100.00 
2 Abonnement pr. md. for 2 'linier'  DKK 20.00 
3 Flytning af eksisterende telefonnr. til Telefin DKK 200.00 
7 Grandstream ATA-486 telefonadapter DKK 649.00 
8 Optankning af taletid DKK 200.00 
9 Fragt DKK 50.00 
10 Gebyr PBS DKK 2.00 
Jeg betalte med dankort, derfor 2 kr. 
Nu kommer så besparelsen 
1 stk Cybercity ADSL 1024/128 incl. fast IP 360,00 pr mdr eller 1080,00 pr 
kvartal. Jeg spare 27,00 kr pr kvartal. 
1. stk Telefin opkobling 60,00 kr. i kvartalet. Jeg spare 297,00  kr. pr 
kvartal 
Nu taler jeg til 7 øre i minuttet hele døgnet og gratis hvis jeg fanger en der 
også har Telefin. 
297+27 = 324,00 i kvartalet eller 1296 kr. om året og det er før jeg taler i 
telefon, men har fuld internet med ubegrænset forbrug. 
Jeg kan ikke anbefale Telefin, det er for ustabil, men der er udbrudt 
priskrig blandt udbyderne, men det er stadig meget billigere end hos TDC. 
Har ud købt din adapter HandyTone-486 hos Telefin, kan du bruge den hos 
Telsome hvis du altså ved hvordan du resætter adapteren fordi den er 
lukket af Telefin ligesom mobilerne. Den er nem at fjerne med en analog 
telefon. 
Du kan få opskriften hos mig ved at sende mig en mail på 
svendaage@johanesson.dk  

Bliv Telsome bruger. 
Telsome.dk har samme minutpriser og arbonement priser, altså 20 kr. pr. 
mdr. og 7 øre i minuttet 
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