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Paket MIX
Har du extra behov av högkvalitativ trafik kan du välja 
till ett QoS-paket med olika trafikklasser i en före-
tagsanpassad blandning.

Paket VOIP
Ett paket speciellt för taltrafik och ip-växlar.

Vi finns där du behöver oss
Ingen annan leverantör av kommunikationslösningar 
kan mäta sig med Telia när det gäller geografisk 
täckning. Vårt nationella stomnät har noder på över 
2 400 orter över hela landet. Det gör Telia Wan till en 
utmärkt lösning när du vill knyta ihop ett större antal 
lokalkontor eller andra geo grafiskt decentraliserade 
enheter.

Integrerad internetanslutning för  
bättre  trafikbild
Om du vill nå internet via din Telia Wan-lösning 
 an sluter vi en av förbindelserna till Telia ProLane. 
Denna fasta internetanslutning har just de egenska-
per som krävs när du vill föra ut ett kraftfullt, internet-
baserat verksamhetsstöd i hela organisationen.

Välj nättopologi som passar behoven

Punkt-till-multipunkt
Denna topologi ger dig ett stjärnnät. Förbindelserna 
kallas även Ethernet Virtual Connection, evc. De två 
portarna som terminerar en förbindelse ska ligga på 
var sin access.

Kapacitetstjänsten Telia Wan förser dig 
med accesser och förbindelser, medan 
du själv tar hand om design och konfi-
gurering av företags-, kommun- eller 
regionnätet. Tack vare ethernet och 
mpls kan du hålla nere kostnaderna, 
samtidigt som du får ett anpassnings-
bart nät med hög kvalitet. Virtuella lan 
och realtidstrafik för ip-telefoni och 
videokonferens är några av de tillämp-
ningar som fungerar utmärkt på den 
här plattformen.

Prisvärt alternativ
Telia Wan är rätt lösning om du vill skapa företags-
nät med hjälp av ett skalbart stomnät på osi layer 
2, exempelvis när du uppgraderar från atm, frame 
relay, X-line, isdn eller tunnlar över internet. Efter-
som tjänsten är ethernetbaserad kan du använda 
standardiserade, prispressade komponenter.

Tjänsten passar inte bara företag. Även system-
integratörer, kommuner och landsting kan dra stor 
nytta av Telia Wan.

För ip-telefoni, video och kritiska  
applikationer
Bedömer du att ip-telefoni är ett intressant alterna-
tiv nästa gång du ser över företagets växellösning? 
Då kan du ta första steget redan nu genom att välja 
Telia Wan, som är förberedd för tal över ip. Tjänstens 
olika trafikklasser ger dig full kontroll över prestanda 
även när du blandar olika trafikslag i ditt nät. Våra 
tre paketeringar av trafikklasser gör det enklare att 
optimera nätlösningen; se under Bra att veta.

Paket Standard
Detta är den normala trafikklassen som alltid ingår i 
erbjudandet.

Ethernettjänst för dig 
som bygger företagsnät 
eller regionnät

Telia Wan
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Bra att veta

Tjänstens omfattning
Telia Wan består av följande komponenter:
– Kundanslutningspunkt med access till Telias ethernet-nät.
– Nätbrygga (vid multipunkt-vlan)
– Förbindelse mellan två portar i Telias ethernet-nät eller  

mellan en port i Telias ethernet-nät och en nätbrygga
– Servicenivåavtal med basservice

Accesser
– Asymmetrisk kopparanslutning (0,5–24 Mbit/s)
– Symmetrisk kopparanslutning (2–4 Mbit/s)
– Fiberanslutning (10/100, 1 000 Mbit/s och 10 Gbit/s)

Gränssnitt
– Otaggad, IEEE 802.3. En enda logisk kanal per fysisk port.
– Trunk. IEEE 802.1Q. Flera logiska kanaler till samma fysiska 

port. Otaggade packet stöd ej på denna porttyp.
– T-transparent. IEEE 802.1Q. Ger dig möjlighet att på egen 

hand definiera fler olika vlan i en och samma fysiska port. 
Otaggade paket stöds ej på denna porttyp.

– TO-transparent IEEE 802.1Q. Ger dig möjlighet att på egen 
hand definiera fler olika vlan i en och samma fysiska port. 
Både taggade och otaggade paket stöds.

– Dubbeltaggad trunkport, IEEE 802.1ad. Detta brukar även 
benämnas QinQ, VMAN, eller Service-VLAN.

Förbindelser
Förbindelser kopplar samman accesser via Telias ethernet-
nät. Överföringshastigheten ligger mellan 500 kbit/s och 1000 
Mbit/s.

Trafikklasser 
Trafikklasser innebär att en förbindelse kan ges olika egenska-
per allt efter behov. Det är också möjligt att dela upp en och 
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Vill du veta mer om Telia Wan 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.

Multipunkt-vlan
Med hjälp av en nätbrygga får du ett utökat virtuellt 
lan med fler än två ändpunkter, ett s.k. multipunkt-
vlan. Den här tekniken använder du för att enkelt och 
flexibelt kunna bygga ditt företagsnät. För större nät 
delas anslutningarna upp exempelvis geografiskt el-
ler verksamhetsmässigt med upp till 30 anslutningar 
per multipunkt-vlan.

Dela upp trafiken
I företagsnätet ska användare med vitt skilda behov 
samsas. Funktionen vlan i Telia Wan ger dig möj-
lighet att effektivt separera användargrupper från 
varandra, exempelvis olika dotterbolag, olika kunder, 
olika underleverantörer eller lärare och elever.

Trafiken inom ett visst vlan kan aldrig nå ett annat 
vlan. Därför blir det enkelt att ge varje användare rätt 
behörighet och kapacitet. Du kan välja att låta Telia 

definiera dina vlan vid leverans eller själv ha kontrol-
len via ett transparent gränssnitt.

För normal användning behövs inga vlan. Du använ-
der då så kallad otaggad trafik, vilket innebär att den 
inte behöver märkas på det lokala arbetstället.

Service ingår
Service är en integrerad del av Telia Wan. Basservi-
cen ingår i priset och omfattar åtgärder under kon-
torstid. Du kan naturligtvis komplettera med utökad 
service; se under Bra att veta nedan.

Nätelement driftas och övervakas dygnet runt, årets 
alla dagar. Enklare anslutningsformer såsom adsl 
övervakas dock inte aktivt.

Administrera via webben
Verktyget WanOverView ingår i tjänsten. Via dess 
webb gräns snitt får du möjlighet att överblicka nätet 
och dess funktion, följa upp leveranser samt göra 
felanmälan. Tecknar du avtal om utökad service kan 
du dessutom ta fram  rapporter som dokumenterar 
hur vi uppfyller avtalsvillkoren.

samma förbindelse i olika vlan med var sin trafikklass. Tjänsten 
erbjuder tre trafikklasser:
– Trafikklass Standard; för e-post, webb och annan normal trafik
– Trafikklass Kritisk; för kritiska dataapplikationer med lågt värde  

på paketförlust
– Trafikklass Realtid; för ip-telefoni, video och liknande med låg 

 fördröjning och paketförlust

Paketering av trafikklasser
De tre trafikklasserna säljs paketerade i tre olika verksamhets-
anpassade varianter:
– Paket Standard; med all trafik som trafikklass Standard
– Paket MIX; med en blandning av trafikklasserna Realtid,  

Kritisk och Standard
– Paket VOIP; för förbindelser som bara har realtidstrafik (exempel-

vis mellan ip-växlar) och alltså ingen webbtrafik, e-post e.d.

Servicenivåavtal
I tjänsten ingår basservice med följande villkor:
– Avtalad servicetid: helgfri mån–fre kl 07.30–18.00
– Garanterad åtgärdstid: 12 timmar

Högre servicenivå får du genom att teckna ett separat servicenivå-
avtal. Du kan kombinera en Garanterad åtgärdstid på 12, 8 eller 4 
timmar med följande nivåer för Avtalad servicetid:
– Helgfri mån–fre kl 07.30–18.00
– Helgfri mån–fre kl 07.30–24.00
– Helgfri mån–fre kl 00.00–24.00
– Alla dagar kl 07.30–18.00
– Alla dagar kl 07.30–24.00
– Alla dagar 00.00–24.00

Tillvalstjänster
– Internetaccess via Telia ProLane (endast fiberaccess)
– Servicenivåavtal för utökad service
– Trafikklasser
– Arbete i fastighetsnät (ARBIFAS)
– Nätdesign, konsulting


