HANTERA FÖRETAGETS
IDENTITET PÅ INTERNET
Ett eget domännamn är en viktig tillgång på Internet. Med vår
tjänst Telia DNS blir ditt domännamn tillgängligt på hela Internet.

DNS förenklar Internet
Trafiken på internet styrs med hjälp av så kallade IP-adresser, som består av långa sifferserier.
Eftersom dessa sifferserier är svåra att komma ihåg utvecklade man redan i Internets barndom
domännamnssystemet DNS (Domain Name System). DNS översätter IP-adresserna till den typ
av webbadresser du är bekant med – t ex www.telia.se – och vice versa.

Telia tar hand om din DNS-drift
Adressinformationen och resurserna för ditt domännamn lagras i så kallade DNS-servrar som är
allmänt åtkomliga på Internet. För att dina datorer och tjänster ska vara tillgängliga utifrån måste
dessa servrar fungera korrekt.
Med tjänsten Telia DNS kan du överlåta DNS-driften till Telia, och på så vis få en enkel, trygg
och stabil lösning med bästa tänkbara tillgänglighet och kvalitet. Dessutom slipper du köpa och
underhålla egen maskinvara, och du behöver heller inte ha specialkompetensen som krävs för
att konfigurera och underhålla DNS-servrar.

Telia DNS Standard – lätthanterlig grundtjänst
Grundtjänsten Telia DNS Standard passar dig som vill ha en enkel DNS-hantering av dina
domännamn, oavsett vilken toppdomän ditt domännamn ligger under. Tjänsten ger dig
möjlighet att administrera ditt domännamn med vår användarvänliga kontrollpanel och helt
överlåta DNS-driften till Telia. Ditt domännamn läggs upp på fyra ständigt övervakade servrar som finns i säkerhetsklassade anläggningar på tre olika platser i landet.

Telia DNS Sekundär – när du har egen DNS-drift
Tillvalstjänsten Telia DNS Sekundär är en mer avancerad lösning för dig som har egen
DNS-drift, men som vill ha ökad tillgänglighet och säkerhet för ditt domännamn. Du kan
välja att helt dölja dina egna DNS-servrar och endast låta Telias DNS-servrar synas på
Internet. Eller så kan du låta Telias DNS-servrar komplettera dina egna DNS-servrar.
Genom tjänsten blir ditt domännamn tillgängligt på ytterligare två servrar med ständig
övervakning, placerade i säkerhetsklassade anläggningar på olika platser i landet.
Du kan beställa Telia DNS Sekundär oavsett vilken toppdomän ditt domännamn
ligger under.

Telia DNS

Telia DNS Revers – för reversdomäner
Tillvalstjänsten Telia DNS Revers vänder sig främst till dig som är anslutna till Telias
nät och har egna, publika IP-adresser. Tjänsten gör det möjligt att få fungerande reversdomäner utan att investera i egen DNS-infrastruktur eller egen DNS-kompetens.
Reversdomän är en DNS-funktion där man sätter ett namn på varje IP-adress. Detta
är alltså det omvända mot ett vanligt domännamn där man bl.a. kopplar en IP-adress
till ett namn under domännamnet. De namn som man tilldelar IP-adresserna i reversdomänen är normalt de namn som man återfinner i sitt domännamn.
Ett exempel: Antag att ett företag har domännamnet foretag.se, konfigurerad så att
www.foretag.se pekar mot IP-adressen 192.0.2.10. Då ställer man in reversdomänen
så att 192.0.2.10 pekar mot www.foretag.se.

Telia DNS Reversdelegering
Telia DNS Reversdelegering vänder sig bara till dig som är ansluten till Telias nät och
som har egna, publika IP-adresser. Tjänsten är anpassad till företag som har egen
DNS-infrastruktur och egen DNS-kompetens och som vill ta hand om driften av sin
reversdomän på egen infrastruktur.
Tjänsten gör det möjligt att tilldela två eller flera DNS-servrar en reversdomän (se
förklaring och exempel i avsnittet Telia DNS Revers ovan). Funktionen delegering
innebär att DNS pekar ansvaret från en nivå till nästa nivå.

Kontrollpanel effektiviserar hanteringen
Administrationen av din domänportfölj sker via en enkel och smidig kontrollpanel
som ingår i tjänsten. Med bara några klick kan du utföra alla vanligt förekommande
domännamnsfunktioner, exempelvis redigering av DNS-pekare och subdomäner.
Via kontrollpanelen kan du även lägga till vidarebefordring av e-post. På så vis kan du
enkelt koppla ditt domännamn till fristående e-posttjänster som Gmail eller Hotmail.
Utöver domänhanteringen finns även funktioner för att beställa fler domännamn,
beställa fler extratjänster och mycket mer. Kontrollpanelen ger dig alltså fullständig
kontroll, inte bara över din domännamnsportfölj utan även över alla administrativa
delar kring dina domännamn.

Det här ingår:
• Telia DNS Standard är huvudansvarig för informationen gällande ditt domännamn.
Tjänsten svarar på DNS-frågor från Internet och alla förändringar av domännamnets data görs genom tillhörande kontrollpanel.
• Tillvalstjänsten Telia DNS Sekundär besvarar DNS-frågor från Internet baserat på
konfigurationen i er egen DNS-server. Telias DNS-server håller en kopia av den
information som finns på er egen DNS-server.
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• Telia DNS Standard stödjer de flesta DNS-pekartyper (Resource Record Types) som
definieras i standarddokument utgivna av IETF (Internet Engineering Task Force).
• Tjänsten tar hand om alla toppdomäner som följer DNS-standarden fastställd av IETF.
• Tjänsten stödjer internationella domännamn enligt IDN-standarden (Internationalized
Domain Names) fastställd av IETF för de toppdomäner som stödjer detta.
• Telia DNS Sekundär stödjer alla DNS-pekartyper, alla toppdomäner, IDN-standarden,
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) och primära DNS-servrar som
följer standarddokumenten utgivna av IETF.

Begrepp:
• Domännamn:
En unik benämning i domännamnssystemet som är registrerat på en viss innehavare.
Normalt är detta registrerat direkt under toppdomänen, exempelvis under .se. I vissa fall
sker dock registreringen en nivå längre ner, exempelvis under .co.uk. Ofta bygger domännamnet på ett företags-, produkt- eller personnamn. Domännamn förenklar användningen
av Internet.
• Toppdomän
Översta nivån i det hierarkiskt uppbyggda domännamnssystemet. Varje land har en egen
nationell toppdomän, i Sveriges fall heter den .se. Dessutom finns generiska toppdomäner
såsom .com, .net och .org. Nya toppdomäner introduceras successivt på marknaden.
• Supbdomän
Namn/resurser som läggs in under ett domännamn i DNS-trädet. Kan bland annat användas för att ge olika geografiska eller organisatoriska enheter inom företaget egna beteckningar utan att behöva registrera flera domännamn. Exempel: ett lokalkontor i Sundsvall
tilldelas subdomänen sundsvall och får därmed domännamnet sundsvall.foretag.se.
• Registrar
En Registrar är ett företag eller en organisation som är ackrediterat för att bedriva för
säljning av domännamn inom utvalda toppdomäner. Telia är registrar för ett flertal
toppdomäner vilket innebär att du via oss kan registrera domännamn under bland
annat .se, .com, .net .org, .eu och .nu.
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Vill du veta mer om Telia DNS eller göra en beställning?
Lämna dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en
säljare av sig inom kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400.

