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Ökad konkurrenskraft med 
säker BYOD hantering
Det blir allt vanligare att medarbetarna tar med sig 
sina egna surfplattor, smartphones och bärbara 
datorer till jobbet och ansluter dem till företagets 
nätverk. Företeelsen BYOD (Bring Your Own Device) 
bidrar till ökad personlig produktivitet, men sam
tidigt uppstår en rad säkerhetsrelaterade problem. 

Secure Remote User erbjuder säkerhetsfunktioner 
på tre nivåer: terminalen, användaren och inne hållet. 
Tack vare detta kan ni skapa en trygg plattform 
för ökad mobilitet och på så vis stärka företagets 
konkurrenskraf t.

Secure Remote User ger 
mobila användare och externa 
kontaktpersoner en säker 
fjärranslutning till era centrala 
itresurser, utan att tumma på 
säkerheten.

Skapar nytta rakt genom 
hela organisationen 
Att skapa säkra distansarbetsplatser har visat sig 
gynna produktiviteten i en rad branscher. Även mobil 
personal, exempelvis fältsäljare, servicetekniker, 
fordonsförare och konsulter, kan utföra sina arbets
uppgifter snabbare och bättre när de når företagets 
centrala itstöd var de än befinner sig. Att ge 
leverantörer eller återförsäljare tillgång till viktiga 
verksamhetssystem ger nyttoeffekter såsom 
ökad produktivitet, högre servicegrad och sänkta 
kostnader.  
 
Två tekniska varianter 
Base delad server i Telias driftmiljö
Innebär att ni får en virtuell server som körs parallellt 
med andra virtuella servrar på en och samma fysiska 
utrustning i Telias driftmiljö. Självklart är de anslut
ningar och data som tillhör ert företag helt isolerade 
från andra kunder. Redundans (dubblerad hårdvara) 
ingår som standard.

Premiumdedicerad server
Ert företag disponerar en egen, fysisk server 
placera d i ert företagsnät eller i Telias drift
anläggning. Premium levereras även utomlands. 
Redundans finns som tillval.

Säker fjärråtkomst 
till intranät och 
extranät
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Bra att veta

Tjänstevariant
Base Premium

Åtkomst metode r
VPNklient

SSLVPN i 
webbläsare

VPN klient

Windows/Unix/Mac 
OS X

iOS(Apple) och 
Android terminaler

Utökade 
säkerhets
funktioner

Funktion för 
klientkontroll

Cache rensning

Tilldelning av 
rättigheter

En användarprofil

Fler än en användar
profil

Användar
autentisering

Fasta lösenord

SMS

Certifikat

Integrering mot 
kundens ADmiljö

Webbportal

Hantera användare, 
autentisering och 
profiler

Statistik och 
rapporter

Drift

Telias miljö i Sverige

Placerad hos kund 
i Sverige eller 
utomlands

n/a

Internetkapacitet
För anslutning till 
accessutrustningen

n/a

Hög tillgänglighet 
(HA)

Dubblerad 
utrustning

Konsulttjänster
Nätverksdesign, 
utökad rapportering 
etc.

Samtidiga 
användare

<1000 <1000

    = Ingår
   = Tillval
n/a = Ej tillgängligt

Säkerhet  
Klientkontroll: När sessionen upprättas kontrollerar 
tjänsten följande säkerhetsrelaterade egenskaper hos 
fjärranvändarens dator: 
– inställningar i den personliga brandväggen 
– validerade systemfiler, säkerhetsuppdateringar och 
antivirussignaturer.
Cache-rensning: Innebär att överflödiga data 
(temporära filer, programcache o.d.) raderas från 
användarens dator efter en session. 
Säker virtuell dator: En funktion som möjliggör 
uppkoppling till intranätet från en öppen, osäker dator, 
exempelvis på ett internetcafé eller i hemmet. 
Användarnamn och autentisering: I tjänsten ingår 
autentisering genom användarnamn och fasta lösenord 
som tillval finns smsautentisering via mobiltelefon eller 
mjuka certifikat.

Användarhantering 
Telias användardatabas: Er administratör styr 
användarnamn, lösenord, resurser på nätverket och 
autentisering via användarprofiler som hanteras i 
webbverktyget Secure Manager. 
Egen användardatabas: I detta fall tar du själv ansvar för 
underhållet av användardatabasen, medan Telia ansvarar 
för vpnservern. Er administratör hanterar användare och 
behörigheter med egna verktyg.

Rapporter 
Statistik kring t.ex. antal samtidiga användare och 
sessionstider kan beställas som tillval och nås enkelt 
via webbportalen.

Internetkapacitet 
Internetkapacitet för att ansluta användarna till 
accessutrustningen ingår i tjänsten Telia Secure Remote 
User Base.

Övervakning 
Telia Secure Remote User övervakas av Telia dygnet runt, 
året runt.

Support 
Supportärenden hanteras enligt avtalad servicenivå. 
Felanmälningar tas emot dygnet runt, året runt. 
Er tekniska kontaktperson förutsätts ha gjort en 
grundläggande felanalys innan han kontaktar Service 
Desk. Slutanvändarsupport erbjuds mot särskild avgift.

Åtkomst 
Webb: Via en webbläsare når användaren enkelt 
tilldelade resurser på ert nätverk som t.ex. delade 
mappar och serverbaserade tjänster.

Vpn-klient: Ger användaren samma användar
upplevelse som vid arbetsplatsen fast med eventuella 
begränsningar i åtkomst som företaget själva definierar.

 


