
Tapahtuma                                                                                                                                                         2019 

Yritys 
 

 Osasto nro  

Osoite 
 

 

Yht. henkilö 
 

 Sähköposti  

Puh 
 

 Allekirjoitus  
 

Jyväskylän Messut Oy, PL 127, 40101 JYVÄSKYLÄ 
sähköposti: info@jklmessut.fi, puh (014) 334 0000 

MESSULIITTYMÄ / TYÖASEMALIITÄNTÄ TILAUSLOMAKE 
Tietoliikenneyhteydet ja vuokrattavat laitteet messuille toimittaa InMics Oy. Hinnat alv 0%. 
Lisätiedot: Asennukset ja tekninen neuvonta: InMics Oy (014) 337 0459 
 Tilaukset ja hintatiedustelut: Jyväskylän Messut Oy (014) 334 0000 
 
Kiinteä liittymä 
Messu-osastoille esittelykäyttöön suosittelemme kiinteää internet-liittymää, jonka toimivuuden voimme taata. Kiinteä 
liittymä on mahdollista jakaa esim. osaston omalla WLAN-verkolla. 
Kiinteä liittymä on oikea valinta näytteilleasettajalle, joka haluaa esitellä osastolla materiaalia internetistä. Kiinteä 
liittymä on toteutettu nopeimmalla mahdollisella tekniikalla ja toimintavarmuuden takaamiseksi kaikki kriittiset 
komponentit (kytkimet, palomuurit jne.) on kahdennettu. Kiinteän liittymän toimintaa valvotaan InMicsin toimesta ja 
mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoidaan. InMicsin päivystäjä on aina messujen aukioloaikana paikalla. 
 
WLAN-verkot 
Paviljongissa on käytössä kaksi WLAN-verkkoa asiakaskäyttöön: 
– PaviljonkiFree-verkko on käytettävissä auloissa ja siihen pystyy liittymään ilman tunnuksia.  
– PaviljonkiPro-verkko on käytettävissä halleissa ja kokoustiloissa. Käyttäjätunnus ja salasana löytyvät Extranetistä. 
Verkot ovat käytettävissä veloituksetta. Verkon toimintakykyä tapahtumien aikaan emme pysty takaamaan. Jos 
internet-yhteyden vakaa toiminta on tärkeää, suosittelemme kiinteää liittymää osastolle. 
 
3G ja 4G mobiiliverkot 
Kaikilla suurilla operaattoreilla on tarjolla 3G ja 4G verkot Paviljongin alueella jopa 300 M nopeudella. Näidenkään 
toimivuutta ja etenkään nopeustasoa emme pysty takamaan suurten messujen ja tapahtumien aikaan. 
 

Tietoliikenneliittymät: hinta kpl lisätietoja 

Kiinteä internet –liittymä,  

ensimmäinen työasema* 

195 e  Kiinteä Internet-yhteys. Hinta sisältää yhteyden rajattoman käytön messuaikana 

ja puolen tunnin konfiguroinnin. 

Kiinteä internet-liittymä,  

seuraavat työasemat* 

95 e  Työasemaliitäntä tarvitaan jokaista työasemaa varten, jolle yhteys halutaan. 

Liitäntä on toteutettu RJ-45 liitännällä, eli työasemassa täytyy olla verkkokortti. 

Palvelu sisältää työasemakaapelit ja keskittimen. 

WLAN-tukiasema 49 e  Vaatii toimiakseen kiinteän internetliittymän. 

Analoginen- / ISDN-liittymä:   Otathan yhteyttä InMicsiin mikäli haluat tilata tämän liittymän! 

ISDN-liittymä s-rajapinnalla (2x64kb/s). ISDN-liittymä vaatii ISDN-sovittimen. 

Lisäksi peritään puhelu- / yhteysmaksut käytön mukaan yli 50 euron osalta. 

 

Tietoliikennelaitteet: hinta kpl lisätietoja 

Kannettava tietokone 190 e  Palvelu sisältää kannettavan ja hiiren 

TFT-monitori 22” 60 e  Palvelu sisältää monitorin ja monitorikaapelin 

TFT-monitori 24” 80 e  Palvelu sisältää monitorin ja monitorikaapelin 

TFT-monitori 26” 100 e  Palvelu sisältää monitorin ja monitorikaapelin 

 

Tietoliikennepalvelut: hinta kpl lisätietoja 

Kiinteä IP-osoite / kpl 80 e   

Asennuspalvelu / h 80 e/h  Minimiveloitus 0,5 h. Esimerkiksi työaseman konfigurointi 

*Liittäkää tilauslomakkeeseen osastokartta, josta liittymien sijainti näkyy. Hintoihin sisältyy asennus ja purku sekä liittymien perusmaksu. Liittymät 
asennetaan normaalisti viimeisenä rakennuspäivänä ja puretaan ensimmäisenä purkupäivänä. Ilmoittakaa tästä poikkeavat aikatoiveet oheisena. 
 

Puhelin, ISDN ja Työasemaliitäntä ovat palveluita, jotka ovat käytössäsi yhden messutapahtuman ajan, kuitenkin enintään 5 vrk. 
Liittymän toimituksessa noudatetaan InMics Oy:n tietoliikennepalveluiden yleisiä sopimusehtoja ja datapalvelujen erityisehtoja. 
Messuliittymän/Työasemaliitännän toimitusaika on 5 työpäivää. Nopeammat toimitukset, ns. pikatoimitukset, sovitaan erikseen työtilanteen 
mukaan. Pikatoimitusten toimitusajat sovittava erikseen InMics Oy:n kanssa. Pikatoimituksen kustannus on + 30 % palvelun normaalihintaan. 
Toimitukset tapahtuvat messujen rakentamisaikoina, viimeistään viimeisenä rakennuspäivänä klo 14:00 mennessä. 
 

Toivottu Asennusaika Purkuaika 
 _____/____.2019 klo _____mennessä _____/____.2019 klo _____mennessä 
 
Tekninen yhteyshenkilö:___________________________ GSM:_____________________________ 
 


