
 
Instruktion 
Publikt  

Datum Sidnr 

2019-04-29 1 (13) 
  Version  

  3.23  

    

  

 

Tillhör objek 50048634 Dokument id T 4663-15 

Telia Touchpoint Plus - Krav på målmiljö 
 

 

Innehåll 

1 Introduktion .................................................................................................................................... 2 

2 Generella krav på målmiljö ............................................................................................................. 2 

2.1 Internetanslutning och lokalt nätverk .................................................................................... 2 
2.2 SSL Certifikat ....................................................................................................................... 3 
2.3 Telia DataNet-anslutning ...................................................................................................... 3 
2.3.1 Avlämning av Telia DataNet hos Kund .............................................................................. 3 
2.3.2 Routing av datatrafik ......................................................................................................... 3 
2.4 E-postserver ......................................................................................................................... 4 
2.5 Persondatorer ...................................................................................................................... 4 

2.5.1 Webbrowser ............................................................................................................... 4 
2.5.2 Touchpoint Plus Softphone ........................................................................................ 4 
2.5.3 Advanced Attendant ................................................................................................... 4 
2.5.4 Fjärrinstallation .......................................................................................................... 5 
2.5.5 Lokal brandvägg ........................................................................................................ 5 

2.6 IP-telefoner .......................................................................................................................... 5 
2.7 ATA analogadapter .............................................................................................................. 5 
2.8 Mobila enheter ..................................................................................................................... 5 

3 Tillvalsberoende krav på målmiljö .................................................................................................. 5 

3.1 Kalenderkoppling - Exchange .............................................................................................. 5 
3.1.1 Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 ............................................................. 5 
3.1.2 Kundplacerad Microsoft Exchange .................................................................................... 6 
3.2 Skype for Business/Lync-integration .................................................................................... 6 
3.2.1 Skype for Business/Lync-integration Presence ................................................................. 6 
3.2.2 Skype for Business/Lync-integration Presence & Voice .................................................... 7 
3.3 Touchpoint Kontaktcenter .................................................................................................... 8 
3.4 Advanced Attendant ............................................................................................................. 9 
3.5 AD-integration ...................................................................................................................... 9 

4 Andra produkter och tjänsters krav på målmiljö ............................................................................ 10 

5 Bandbreddsbehov – Exempelberäkning ....................................................................................... 10 

5.1 Exempel ............................................................................................................................. 10 

6 Tabeller över nödvändiga brandväggsöppningar .......................................................................... 11 

6.1 Telia Touchpoint Plus webbportal (Användarsidor och Administratörssidor)....................... 11 
6.2 Telia Touchpoint Plus Softphone ........................................................................................ 12 
6.3 Telia Touchpoint Plus fasta IP-telefoner ............................................................................. 12 
6.4 Telia Touchpoint Plus Kalenderkoppling* ........................................................................... 12 
6.5 S4B/Lync integration .......................................................................................................... 12 
6.6 AD-integration .................................................................................................................... 13 

7 Referenser ................................................................................................................................... 13 

 



 
Instruktion 
Publikt  

Datum Sidnr 

2019-04-29 2 (13) 
  Version  

  3.23  

    

  
 

  

1 Introduktion 

Dokumentet anger krav på målmiljö för att använda Telia Touchpoint Plus 

Telias centrala miljö för Telia Touchpoint Plus är ansluten till det publika telefonnätet, 
Internet samt mot Telias privata IP-VPN-tjänst Telia DataNet. 

Det här dokumentet anger vilka krav på Kundens målmiljö som måste vara uppfyllda för att 
Telia Touchpoint Plus ska fungera som avsetts. Exempelvis ställer dokumentet krav på 
Kundens Internetanslutning eller Telia DataNet-anslutning, lokala nätverk, val av 
webbrowser, mobila enheter och IP-telefoner. Det är Kundens ansvar att säkerställa att 
angivna anvisningar efterföljs. 

Beställda tillval kan påverka kraven på målmiljö. Dokumentet specificerar vilka krav som är 
generella och vilka krav som tillkommer beroende på tillval och eventuellt andra produkter 
eller tjänster som Telia Touchpoint Plus ska samverka med. 
 

2 Generella krav på målmiljö 

2.1 Internetanslutning och lokalt nätverk 

För varje pågående IP-samtal ska 100 Kbit/s vara tillgängligt mellan IP-telefonen och Telias 
centrala miljö för Telia Touchpoint Plus. Det här innebär att kapaciteten ska finnas 
tillgänglig i Kundens lokala nätverk och internetanslutning eller Telia DataNet anslutning. 

Om två Telia Touchpoint Plus Softphone-användare pratar med varandra och sitter på 
företagets nätverk bakom samma NAT-adress, så går rösttrafiken helt internt i Kundens 
nät. 

För optimal prestanda ska den totala fördröjningen mellan telefonerna i ett IP-samtal vara 
mindre än 150 ms och envägsfördröjningen mellan en IP-telefon och Telias centrala miljö 
för Telia Touchpoint Plus ska vara mindre än 60 ms. Jitter ska vara lägre än 20 ms och 
paketförlusterna ska vara mindre än 1 %. 

IP-telefoner, Telia Touchpoint Plus klientprogramvara och ATA faxadapter kan tilldelas 
dynamiska IP-adresser med DHCP eller fasta IP-adresser. 

En IP-adress kan antingen vara en publik IP-adress eller en privat IP-adress med NAT och 
ska kunna styras över Internet 

Kundens lokala nätverk ska vara minst ett 100 Mbit/s switchat nät med full-duplex Ethernet-
nätverk. Repeaters och hubbar ska inte användas. 

Tjänsten kan inte garanteras i trådlösa nätverk eller mobila IP-nätverk i GSM, 3G eller 4G. 

Kunden ska tillåta utgående Internettrafik de protokoll och portar som anges i kapitel 6. 

Telia Touchpoint Plus publika DNS-namn på Internet är touchpoint.telia.se.  

Alla terminaler och persondatorer som Kunden använder med Telia Touchpoint Plus ska 
klara av att göra namnuppslag mot Telia Touchpoint Plus publika DNS-namn och dess 
underliggande domäner. 

Tjänsten kan inte garanteras över proxylösningar. Om Kunden har någon form av 
webproxy-lösning för sina användares surftrafik så ligger det i kundens ansvar att trafik mot 
touchpoint.telia.se ska undantas. Trafik från Softphone, IP-telefoner etc initieras över 
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HTTP/HTTPS och om webproxyn inte hanterar Touchpoint Plus-trafik korrekt så finns det 
risk att tjänsten inte fungerar.  

För att undvika driftstörningar om Telia utökar eller byter IP-adress till Telia Touchpoint 
Plus bör Kunden tillåta den utgående trafiken till godtyckliga destinationsadresser.  

Om Kundens säkerhetspolicy ej tillåter utgående trafik till godtyckliga destinationsadresser 
så är det viktigt att Kunden tillåter utgående trafik till följande IP-nät: 

- 81.228.2.192/27 

- Har Kund beställt CallGuide Integration eller tillvalen Touchpoint Kontaktcenter 
och/eller Advanced Attendant tillkommer ytterligare IP-adresser (se resp. kapitel för 
tillval) 

Om Telia skulle göra förändringar i Telia Touchpoint Plus-tjänstens IP-adresser kan det 
innebära driftstörningar. Då ansvarar Kund för att se till att sin nätverksutrustning tillåter 
utgående trafik till de nya adresserna. 

2.2 SSL Certifikat 

Telia Touchpoint Plus-tjänsten använder sig av publika certifikat, dessa kommer att behöva 
förnyas när giltighetstiden närmar sig sitt slut. För att undvika potentiella problem, säkerställ 
att er IT miljö tillåter automatiskt förnyande, uppdatering och revokering av certifikat. 

2.3 Telia DataNet-anslutning 

För Kunder som ansluter mot Telia Touchpoint Plus-tjänsten via Telia DataNet gäller krav 
listade i kapitel 2.1.  

Om anslutning sker via DataNet behöver Telia information om Kundens IP-nätverk 

Utöver det så gäller även följande krav: 

2.3.1 Avlämning av Telia DataNet hos Kund 

Telia DataNet avlämnas i en – av Telia tillhandahållen – accessrouter på en eller flera 
fysiska LAN-portar mot Kundens nätverk. Kunden tillhandahåller ett s.k. länk-nät mellan 
denna accessrouter och sin egna router/firewall.  

2.3.2 Routing av datatrafik 

All trafik som ska till Telia Touchpoint Plus ska skickas över Telia DataNet-förbindelsen. 
Kund ansvarar för att trafik som ska till Touchpoint Plus-tjänsten routas mot Telia DataNet-
överlämningspunkt (dvs den accessrouter som tillhandahålls av Telia). 

De IP-nät som finns i Tjänsten – och som ska routas över Telia DataNet-förbindelsen är: 

81.228.2.192/27 

217.209.19.0/24 

213.65.172.64/26 

De två nedersta behövs endast då Kund beställt tillvalen Kontaktcenter, Advanced 
Attendant och/eller CallGuide Integration. 
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2.4 E-postserver 

Varje användare ska ha ett eget e-postkonto. 

Om Kunden har aktiverat Sender Policy Framework (SPF) så behöver Kundens DNS 
identifiera Telias e-postserver(spf-b.telia.com) som behörig e-postserver för Kundens 
domän. 

2.5 Persondatorer 

2.5.1 Webbrowser 

För administration av Telia Touchpoint Plus ska Kunden använda någon av följande 
webbrowser: 

• Mozilla Firefox 54 eller senare 

• Microsoft Internet Explorer 11  

• Safari 10 eller senare 

• Google Chrome 60 eller senare 
 

2.5.2 Touchpoint Plus Softphone 

Softphone kan installeras på både PC och Mac.  

PC ska ha minst 30 MB tillgängligt hårddiskutrymme, vara utrustade med ett ljudkort och 
köra Windows 7.x, Windows 8.x eller Windows 10. 

Mac-datorer ska ha en Intelprocessor, köra macOS Sierra eller senare och ha minst 30 MB 
tillgängligt hårddiskutrymme. 

Bildskärmsupplösning ska vara minst 1024x768 pixlar, för användare som ska ha ACD- 
eller Attendant-vyn. 

Telia kräver att Kunden har minst version 4.10.5 av Telia Touchpoint Plus Softphone men 
rekommenderar att Kunden alltid uppdaterar sina Softphone till den senaste version som 
finns via distribution i tjänsten. 

Telia supporterar inte Touchpoint Plus Softphone på tunna klienter, fler-användare och 
applikationsdistribution etc. Touchpoint Plus Softphone kan användas i sådan miljö men 
ingen funktionsgaranti lämnas. Telia kommer enbart att hantera supportärenden som kan 
åter-reproduceras i en normal (en-användare) miljö. 

Telia rekommenderar att Kunden validerar Telia Touchpoint Plus Softphone i befintlig miljö 
tillsammans med era affärsrelaterade applikationer som kommer köras parallellt, på varje 
typ av hårdvara där Softphone kommer att installeras. 
 

2.5.3 Advanced Attendant 

För användare som har användarpaketet Advanced Attendant ska persondatorerna 
uppfylla kraven Agent and administrator PC, se referens 2. 

Användarpaketet kräver att programvarorna CallGuide Agent och CallGuide Admin 
installeras på användarnas persondatorer. 
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2.5.4 Fjärrinstallation 

Om Kunden använder fjärrinstallation av programvara, t.ex. Microsoft WSUS, behöver 
Kunden ombesörja att programvarorna paketeras och distribueras på ändamålsenligt sätt. 

2.5.5 Lokal brandvägg 

Om Kunden använder lokal brandvägg på persondatorerna behöver nätverkstrafik tillåtas i 
enlighet med detta dokument och tillhörande bilagor. 
 

2.6 IP-telefoner 

Kunden ska använda IP-telefoner som stöds av Telia Touchpoint Plus. Dessa finns 
angivna i gällande prisbilaga och beställas via Telia. Alla IP-telefoner skall placerade 
bakom NAT och/eller brandvägg så att de inte är direkt exponerade mot Internet.  
IP-telefoner som används tillsammans med Telia Touchpoint Plus måste stödja kryptering 
enligt TLS 1.2. 
 

2.7 ATA analogadapter 

Kunden ska använda ATA analogadaptrar som stöds av Telia Touchpoint Plus. Dessa 
finns angivna i gällande pris bilaga och beställas via Telia. 

Kunden får inte ansluta ATA analogadaptrarna direkt till Internet utan adaptrarna ska 
skyddas för inkommande nätverkstrafik bakom en brandvägg. 
 

2.8 Mobila enheter 

Mobiltelefoner ska ha mobilabonnemang från Telia och tillhörande SIM-kort ska vara 
aktiverade. 

Mobiltelefonen skall inte vara operatörslåst hos annan operatör än Telia. 

Vissa av Telia Touchpoint Plus funktioner kräver att mobilabonnemangen har Mobile 
Integration eller Office Extension, se referens 1 för mer information. 

Kunden kan använda Telia Touchpoint Plus App på någon av följande mobila enheter  

• Mobiltelefoner/Smartphones med Android version 5.0 eller senare. 

• Surfplattor med Android version 5.0 eller senare. 

• iPhones eller iPads med IOS11 eller senare 

Observera att även nyinköpta enheter kan behöva uppdateras. 

Mobila enheter ska ha mobilsvar/röstbrevlåda eller liknande avstängt då röstbrevlåda finns 
i Telia Touchpoint Plus.  
 

3 Tillvalsberoende krav på målmiljö 

3.1 Kalenderkoppling - Exchange 

Telia Touchpoint Plus Kalenderkoppling kan integreras både med Microsoft Office 365 och 
med kundplacerad Microsoft Exchange. 

3.1.1 Microsoft Exchange Online i Microsoft Office 365 

Vid Kalenderkoppling integrerad med Microsoft Office 365 krävs: 
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• Telia har en användare i Kundens Exchange Online-system med nödvändiga 
rättigheter. Användaren får inte ha krav på periodiskt lösenordsbyte. 

Kalenderkoppling mellan Telia Touchpoint Plus och Microsoft Exchange Online i Microsoft 
Office 365 ställer inga extra krav på Kundens Målmiljö avseende brandväggsregler. All 
trafik för denna integration går direkt mellan Telias datacenter och Microsoft Office 365. 

3.1.2 Kundplacerad Microsoft Exchange 

Vid Kalenderkoppling integrerad med kundplacerad Microsoft Exchange krävs: 

• Microsoft Exchange Server 2007 SP1 till och med Exchange Server 2016.  

• Meddelandegränssnittet Exchange Web Services är publicerat på port 443 externt 
och har ett publikt DNS namn. 

• Tillåter inkommande trafik till Exchange Web Services på port 443 från Telia 
Touchpoint Plus på följande IP-nät: 81.228.2.192/27 

• Tillåter Basic Authentication över https från Telia Touchpoint Plus på följande IP-
nät: 81.228.2.192/27 

• Telia har en användare i Kundens Exchange-system med nödvändiga rättigheter. 
Användaren får inte ha krav på periodiskt lösenordsbyte. 

För fullständig tabell över nödvändiga brandväggsöppningar se kapitel 6. 

Kalenderintegrationen behöver 1,6 kbit/s per användare tillgängligt mellan Kundens miljö 
och Telia Touchpoint Plus. Synkronisering mellan Tjänsten och Kundens Exchange sker 
var 10:e minut. 
 

3.2 Skype for Business/Lync-integration 

Tillvalet Skype for Business/Lync-integration finns i två varianter, endast Presence samt 
Presence & Voice. 
 

3.2.1 Skype for Business/Lync-integration Presence 

För tillvalet Skype for Business/Lync-integration med endast Presence ska Kundens 
målmiljö uppfylla följande krav: 

• Microsoft Skype for Business 2015 eller Lync Server 2013 (härefter kallat 
S4B/Lync) är placerad i Kundens lokaler (on premise). Både Standard och 
Enterprise stöds. Skype For Business Online stödjs inte. 

• Tillåter att Telia Touchpoint Plus initierar en anslutning mot Kundens S4B/Lync 
Front End Server.   

• S4B/Lync-servrarna har publika IP-adresser, om anslutning mot Telia Touchpoint 

Plus sker över internet. Om Kunden ansluter över Telia DataNet kan S4B/Lync-

servrar ha privata IP-adresser. 

• S4B/Lync-serverna har servercertifikat från publik certifikatutfärdare. (Dvs 
S4B/Lync-tjänsterna på Front End-servrarna använder publikt certifikat.) eller 
privata interna rotcertifikat. 

o Wildcard certifikat stödjs inte 
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o Certifikaten måste ha både server- och klientautentisering EKU aktiverat. 

o Om Kunden använder privat certifikat måste tilläggstjänsten Skype for 
Business Privat Certifikat avropas i avtalet. S4B/Lync-servrarnas privata 
rotcertifikat och eventuella Intermediate certificates skall sändas till Telia. 
Certifikat-filerna skall vara Base64-encoded. 

o Om Kunden använder privata certifikat är det Kundens ansvar att certifikaten 
är korrekta, giltiga och att de inte har passerat utgångsdatum. 

o Om privata rotcertifikat eller Intermediate certificates närmar sig 
utgångsdatum är det Kundens ansvar att kontakta Telia och förmedla 
uppdaterade certifikat minst en månad innan aktuella utgångsdatum. 

• Tillåter endast kommunikation från Telia Touchpoint Plus mot S4B/Lync-servrarna 
från Tjänstens specifika IP-nät 81.228.2.192/27. Övriga från-adresser ska vara 
blockerade. 
Vid anslutning över internet är det viktigt att S4B/Lync, brandväggar etc 
konfigureras korrekt, för att av säkerhetsskäl undvika onödig exponering mot 
Internet. 

• Tillåter krypterad SIP-trafik från Telia Touchpoint Plus till S4B/Lync Front End 
Server på porten TCP/5061.  

• Tillåter att S4B/Lync Front End Server initierar krypterad SIP-trafik mot Telia 
Touchpoint Plus på port TCP/5061. 

• Om Kunden ansluter mot Telia Touchpoint Plus över internet måste S4B/Lync Front 
End-servrar, Front End-pool finnas upplagda i Kundens publika DNS. Om Kunden 
ansluter över Telia DataNet behöver Telia denna information (servernamn, 
poolnamn samt IP-adresser) från er för att kunna lägga upp dessa servrar och pool-
namn i Telia Touchpoint Plus - Tjänsten. 

• Telia Touchpoint Plus skall vara konfigurerad som Trusted Application Server i 
Microsoft S4B/Lync. 

• För S4B/Lync -integrationen gäller följande bandbreddsbehov: 
o Presence behöver 1,6 kbit/s per användare mellan Kundens nät och Telia 

Touchpoint Plus 
 

• För att säkerställa att S4B/Lync -miljön är konfigurerad korrekt med hänsyn till 
funktion, prestanda och säkerhet så rekommenderas det att erforderlig konfiguration 
av S4B/Lync-miljön görs av certifierad S4B/Lync-tekniker och att en s.k. Best 
Practice Analyze är genomförd. 
 

3.2.2 Skype for Business/Lync-integration Presence & Voice 

Skall någon användare i lösningen ha integration med Presence & Voice ska Kundens 
målmiljö utöver kraven för S4B Presence-integration även uppfylla följande krav: 

• De användare som ska nyttja Touchpoint Plus S4B/Lync-integration måste ha 
erforderliga licenser i S4B/Lync för att kunna använda Enterprise Voice. (Plus CAL 
eller Office 365 Enterprise E4/E5). 

• Tillåter att Telia Touchpoint Plus initierar en anslutning mot Kundens S4B/Lync 
Mediation Server.   
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• S4B/Lync-serverna har servercertifikat från publik certifikatutfärdare. (Dvs 
Mediation-servrarna använder publikt certifikat.) eller privata interna rotcertifikat. 

o Wildcard certifikat stödjs inte 

o Certifikaten måste ha både server- och klientautentisering EKU aktiverat. 

o Om Kunden använder privat certifikat måste tilläggstjänsten Skype for 
Business Privat Certifikat avropas i avtalet. S4B/Lync-servrarnas privata 
rotcertifikat och eventuella Intermediate certificates skall sändas till Telia. 
Certifikat-filerna skall vara Base64-encoded. 

o Om Kunden använder privata certifikat är det Kundens ansvar att certifikaten 
är korrekta, giltiga och att de inte har passerat utgångsdatum. 

o Om privata rotcertifikat eller Intermediate certificates närmar sig 
utgångsdatum är det Kundens ansvar att kontakta Telia och förmedla 
uppdaterade certifikat minst en månad innan aktuella utgångsdatum. 

• Tillåter krypterad SIP-trafik från Telia Touchpoint Plus till S4B/Lync Mediation 
Server på port TCP/5067. 

• Tillåter att S4B/Lync Mediation Server initierar krypterad SIP-trafik mot Telia 
Touchpoint Plus på port TCP/5061. 

• Tillåter ljudströmmar mellan Telia Touchpoint Plus och S4B/Lync Mediation Server 
med krypterad RTP-kommunikation över UDP-portintervallet 49152-65535 i båda 
riktningarna. 

• Om Kunden ansluter mot Telia Touchpoint Plus över internet måste Mediation-
servrar samt Mediation-pool finnas upplagda i Kundens publika DNS. Om Kunden 
ansluter över Telia DataNet behöver Telia denna information (servernamn, 
poolnamn samt IP-adresser) från er för att kunna lägga upp dessa servrar och pool-
namn i Telia Touchpoint Plus - Tjänsten. 

• För S4B/Lync -integrationen gäller följande bandbreddsbehov: 
o För varje pågående IP-samtal där ena användaren är S4B/Lync så krävs 

100 kbit/s. (Om två S4B/Lync-användare på samma företag sitter i samtal så 
går rösttrafiken helt internt i Kundens nät.)  
 

• Telefonnummer för användare i Kundens Active Directory skall vara formaterade 
enl. E.164-standard. Dvs internationellt formaterade nummer med inledande + 
tecken. T.ex. +468123456. 

För fullständig tabell över nödvändiga brandväggsöppningar se kapitel 6. 

 

3.3 Touchpoint Kontaktcenter  

För tillvalet Telia Touchpoint Kontaktcenter ska Kundens målmiljö även uppfylla följande 
krav: 

• Persondatorer ska uppfylla målmiljökraven Agent and administrator PC, se referens 
2. 

• Fasta IP-telefoner ska uppfylla målmiljökraven Telia Touchpoint Plus telephony 
types, se referens 2. 
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• Kundens nätverk ska uppfylla kraven WAN/LAN, se referens 2. 

• Följande programvaror behövs på användarnas persondatorer: CallGuide Agent, 
CallGuide Admin, CallGuide Pulse och CallGuide Report 

• Tillåter utgående trafik mot IP-adresserna 213.65.172.64-67 på portarna TCP211 
och TCP14711. 

För tillvalet Report Utökad behövs ytterligare öppningar i brandvägg, och av säkerhetsskäl 
låses Report-tjänsten till Kundens IP-adresser. Dessa inställningar är kundunika och i detta 
fall kommer Telias leveransorganisation att kontakta Kund för ytterligare insamling av 
nödvändig information. 
 

3.4 Advanced Attendant 

För tillvalet Advanced Attendant ska Kundens målmiljö även uppfylla följande krav: 

• Persondatorer ska uppfylla målmiljökraven Agent and administrator PC, se referens 
2. 

• Fasta IP-telefoner ska uppfylla målmiljökraven Telia Touchpoint Plus telephony 
types, se referens 2. 

• Kundens nätverk ska uppfylla kraven WAN/LAN, se referens 2. 

• Följande programvaror behövs på användarnas persondatorer: CallGuide Agent, 
CallGuide Admin och CallGuide Report 

• Tillåter utgående trafik mot IP-adresserna 213.65.172.64-67 på portarna TCP211 
och TCP14711. 

• För tillvalet Report Utökad behövs ytterligare öppningar i brandvägg, och av 
säkerhetsskäl låses Report-tjänsten till Kundens IP-adresser. Dessa inställningar är 
kundunika och i detta fall kommer Telias leveransorganisation att kontakta Kund för 
ytterligare insamling av nödvändig information.  
 

3.5 AD-integration 

För tillvalet AD-integration ska Kundens målmiljö även uppfylla följande krav: 

• Tillåter utgående trafik mot Telias Active Directory Integration servrar på port 
TCP/443. Dessa servrar finns på IP-adresserna 213.65.58.109 och 213.65.37.180. 

• För import till Touchpoint Plus tillhandahåller Kund en kommaseparerad fil (CSV) 
med användardata från sitt Active Directory. Som unik identifiering används 
användarens mobilnummer, saknas mobilnummer används fastnätsnummer. 

• För export från Touchpoint Plus hämtar Kund en kommaseparerad fil (CSV) som 
används för att uppdatera användardata i sitt Active Directory. Förutsätter att det 
finns en unik identifierare i Kundens Touchpoint Plus katalog, för de användare som 
skall synkronisera. Telia rekommenderar användarens e-post adress. 

• Kund ansvarar för att CSV/LDIF-filer skapas och laddas upp till alternativt hämtas 
från Telias Active Directory Integration servrar med önskat intervall dock maximalt 
en gång per dygn. 
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• AD-integration kan även konfigureras för LDAP-katalog och då sker överföringen 
via LDIF-filformat istället för CSV-format. 

 

För fullständig tabell över nödvändiga brandväggsöppningar se kapitel 6. 

 

4 Andra produkter och tjänsters krav på målmiljö 

Om Kunden har beställt andra produkter och tjänster som ska samverka med Telia 
Touchpoint Plus kan ytterligare krav på målmiljön tillkomma. Kontakta Telia för mer 
information. 
 

5 Bandbreddsbehov – Exempelberäkning 

Nedan räkneexempel är baserat på en fiktiv kund med vissa antaganden om 
samtalsvolymer och arbetssätt. 

Bandbreddsbehov för respektive produkt kan ändras och därför är det viktigt att alltid 
konsultera den senast tillgängliga dokumentationen för respektive produkt eller tjänst för att 
vara säker på att man har rätt information vid ny bandbreddsberäkning. 

OBS! Nedan exempel gäller för kunder som ansluter mot Tjänsten över Internet. Ska Kund 
ansluta via Telia DataNet så kommer Telias säljare/affärsstöd ansvara för beräkning av 
erforderlig bandbredd. 
 

5.1 Exempel  

En fiktiv kund med totalt 165 anställda, där vissa användare ska ha Softphone, vissa fast 
telefon och vissa Telia Touchpoint Plus med Lync-integration (dvs användarna nyttjar Lync-
klient som softphone). Man har även Telia Touchpoint Kontaktcenter där max 15 personer 
ska kunna vara inloggade, dessa agenter använder Softphone för samtal. 

- 50 användare använder Touchpoint Plus Softphone för samtal 

- 50 användare använder fast telefon (Snom) för samtal 

- 50 användare använder Lync för samtal 

- Av dessa 150 ”vanliga” användarna antas i detta exempel att max 20 % ska kunna 
prata i telefon samtidigt (externa samtal). 
 

- 15 kontaktcenter-agenter ska kunna vara i samtal samtidigt. 

- Agenterna hanterar primärt röstkommunikation. Om man även hanterar e-postköer så 
gäller inte nedanstående värden, då t.ex. stora e-postbilagor påverkar erforderlig 
bandbredd. 
 

- Alla användare (inkl. agenter) ska ha Lync presence integration, så att man i Lync-
klienten kan se sin telefons linjestatus. 

- Alla användare (inkl. agenter) ska ha Exchange kalenderkoppling 

- Kund ansluter mot Touchpoint Plus över sin befintliga Internetanslutning. 
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Funktion Beräkning Bandbredd 

Touchpoint Plus Softphone 
för ”vanliga” användare 

10 * 100 kbit/s 1000 kbit/s 

Fasta IP-telefoner 10 * 100 kbit/s 1000 kbit/s 

S4B/Lync-integration voice 10 * 100 kbit/s 1000 kbit/s 

S4B/Lync-integration 
presence 

165 * 1,6 kbit/s 264 kbit/s 

Softphone (för 
kontaktcenter-agenter) 

15 * 100 kbit/s 1500 kbit/s 

Telia Touchpoint 
Kontaktcenter-applikationer 
(15 st CallGuide Agent + 1st 
CallGuide Pulse) 

15 * 4 kbit/s + 8 kbit/s 68 kbit/s 

Exchange 
Kalenderintegration 

165 * 1,6 kbit/s 264 kbit/s 

   

Total bandbredd  4,98 Mbit/s 

 

Det totala bandbreddsbehovet i detta exempel – 4,98 Mbit/s – illustrerar den absolut minsta 
bandbredden för att Tjänsten ska fungera med givna antaganden.  
 

6 Tabeller över nödvändiga brandväggsöppningar 

Telia Touchpoint Plus kräver att Kundens brandvägg tillåter kommunikation enligt 
specificerade protokoll och portar. Följande tabeller listar alla de portar som behöver vara 
öppna för respektive Telia Touchpoint Plus-tjänst. 

 

6.1 Telia Touchpoint Plus webbportal (Användarsidor och Administratörssidor) 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och portar Kommentar 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 TCP/80 HTTP trafik, omstyrning 
till HTTPS 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 TCP/443 HTTPS krypterad web-
trafik till Telia 
Touchpoint Plus 
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6.2 Telia Touchpoint Plus Softphone  

De brandväggsregler som anges i 6.1 (Webbportalen) gäller även för Softphone. Utöver 
dessa krävs även följande tillägg: 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och portar Kommentar 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 TCP/5061 SIPS, krypterad 
samtalssignallering, 
presence och chat 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 UDP/49152-65535 SRTP, krypterade 
samtalsströmmar 

 

6.3 Telia Touchpoint Plus fasta IP-telefoner  

De brandväggsregler som anges i 6.1 och 6.2 gäller även för fasta IP-telefoner. Utöver 
dessa krävs även följande tillägg: 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och 
portar 

Kommentar 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 UDP/123 NTP, Synkronisering av tid för fasta IP-
telefoner. 

Kundens Nätverk 81.228.2.192/27 TCP/9443 Extra autentisering för utökad säkerhet 
för fasta IP-telefoner. 

 

6.4 Telia Touchpoint Plus Kalenderkoppling* 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och portar Kommentar 

81.228.2.192/27 Kundens Exchange EWS TCP/443 HTTPS, krypterad 
webbtrafik mot 
Exchange Web 
Services (EWS) 

 

* - Dessa brandväggsöppningar gäller endast för kundplacerad Microsoft Exchange. Inga 
extra brandväggsöppningar i Kundens brandvägg behövs för trafik mellan Telia Touchpoint 
Plus och Microsoft Office 365. 

 

6.5 S4B/Lync integration 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och portar Kommentar 

81.228.2.192/27 Kundens S4B/Lync Front 
End servers 

TCP/5061 SIPS, krypterad 
presence trafik 

81.228.2.192/27 Kundens S4B/Lync 
Mediation servers 

TCP/5067 SIPS, krypterad 
samtalssignalering 
Gäller endast om man 
har ”Presence & Voice” 
integration 

Kundens S4B/Lync Front 
End servers 

81.228.2.192/27 TCP/5061 SIPS, krypterad 
presence-trafik 

Kundens S4B/Lync 
Mediation servers 

81.228.2.192/27 TCP/5061 SIPS, krypterad 
samtalssignalering 
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Gäller endast om man 
har ”Presence & Voice” 
integration 

81.228.2.192/27 Kundens S4B/Lync 
Mediation servers 

UDP/49152-65535 SRTP, krypterade 
samtalsströmmar. 
Gäller endast om man 
har ”Presence & Voice” 
integration 

Kundens S4B/Lync 
Mediation servers 

81.228.2.192/27 UDP/49152-65535 SRTP, krypterade 
samtalsströmmar 
Gäller endast om man 
har ”Presence & Voice” 
integration 

 

6.6 AD-integration 

Från-adresser Till-adresser Protokoll och portar Kommentar 

Kundens servrar som 
skickar och/eller hämtar 
filerna för AD-
integrationen 

213.65.58.109, 
213.65.37.180 

TCP/443 HTTPS, krypterad 
webbtrafik mot 
Touchpoint Plus’s AD 
Integration 
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