
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobil tillgång till 
företagets LAN och WAN 

 
 

Telia Mobil LAN-anslutning gör det 
möjligt att på ett säkert sätt få åtkomst 
till företagets nätverk från valfri mobil 
terminal. Tjänsten lämpar sig för mobila 
datalösningar som ställer höga krav 
på säkerhet och kontroll över informa- 
tionen och de mobila enheterna. 

Mobilt arbetssätt ställer höga krav på 
kontroll och säkerhet 
Mobil åtkomst till e-post, verksamhetssystem och 
maskin-till-maskin-lösningar ger stora möjligheter 
att effektivisera en verksamhet och skapa nya affärs- 
möjligheter. I takt med att företagsintern information 
blir mobilt nåbar ökar även kraven på säkerhet och 
kontroll över både informationen och de mobila 
enheterna. 

Med Telia Mobil LAN-anslutning blir de mobila 
enheterna delar av företagets nätverk. Detta ger 
möjlighet till kontroll över både in- och utgående 
datatrafik samt möjlighet att tilldela egna IP- 
adresser till de mobila enheterna. 

Exempel på tillämpningsområden för Telia Mobil 
LAN-anslutning: 

– Maskin-till-maskin-lösningar 

– Säker mobil push-mail eller surf 

– Mobila applikationer 

Så fungerar det 
De mobila terminalerna ansluts mot företagets 
unika anslutningspunkt (apn), i Telias mobilnät. 
Data överförs via en säker, krypterad förbindelse 
som terminerar i en router placerad på ert lan. 

Högsta möjliga säkerhet 
Det är den unika anslutningspunkten som tryggar 
säkerheten. För att säkerställa att endast behöriga 
får åtkomst sker behörighetskontroll i anslutnings- 

punkten vid varje uppkoppling. Du definierar själv 
vilka abonnemang som skall ha tillträde till anslut- 
ningspunkten. Identifiering av användarna kan också 
göras med hjälp av RADIUS. 

I det fallet agerar en mobil terminal i Telias mobilnät 
klient till er egen RADIUS-server. Från vårt mobilnät 
tunnlas och krypteras trafiken med hjälp av IPSec 
till ert lan. Trafiken från användarnas terminaler till 
vårt mobilnät krypteras enligt gprs-standard. 

Tjänsten stödjer också att ditt företag använder 
en klientbaserad vpn-lösning. 

 
 
 

Kontakta din säljare på Telia om du vill ha mer information 
om Telia Mobil LAN-anslutning. Det går också bra att ringa 
kundtjänst, tel. 90 400. 

Telia Mobil LAN-anslutning 

Bra att veta 
 

Det här ingår 

– Egen anslutningspunkt (apn) i Telias mobilnät 

– Stöd för användning av ditt företags IP-adresser 

– Krypterad logisk förbindelse mellan Telias mobilnät 
och ert lan 

– Förkonfigurerad router för inkoppling i dmz vid 
företagets brandvägg 

– Support för drift av tjänsten 

– Applikationen Mobil Administration som ger 
it-/telefoniansvarige möjlighet att själv kontrollera 
och administrera företagets mobilabonnemang 
och behörigheter till anslutningspunkten 

–Tjänsten stödjer 2G, 3G och 4 G 
 
 

Det här behöver ni 
– Mobilabonnemang hos Telia som ingår 

i Mobilt Ramavtal 

– 2G/3G/4 G -utrustade terminaler 

– Internetanslutning till ditt företags lan 
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