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Säker och effektiv 
mobilkommunikation 
med obemannade enheter 

 
 

Med hjälp av Telia Maskin-till-maskin 
Kontroll blir det mycket lättare att 
kontrollera och kommunicera med 
exempelvis övervakningskameror, 
belysningscentraler, fastigheter och 
andra obemannade enheter. 
Kommunikationen sker över mobil- 
nätet, och har den säkerhet och 
stabilitet som krävs för att fungera 
i er verksamhet. 

Mobil IP-anslutning 
Telia Maskin-till-maskin Kontroll är en robust och 
driftsäker kommunikationsplattform som riktar sig  
till alla sorters verksamheter med behov av att kunna 
övervaka, styra eller avläsa sina obemannade en- 
heter via mobilnätet. Ni får en komplett funktions- 
lösning som inkluderar både hård- och mjukvara, 
samt drift och övervakning av tjänsten. 
Dessutom får ni en enda supportingång att kontakta 
oavsett typ av ärende. Det gör det enkelt att imple- 
mentera och hantera lösningen, samtidigt som ni 
får bra kostnadskontroll. 

Några exempel på användningområden 
Fastigheter och Anläggningar - VA, värme, vatten, 
belysning, el, lås. 
Väg & Trafik - Vägskyltar och realtidsinformation, 
belysning, plog- och renhållning, kameror, betal- 
system och parkering. 
Fordon - fordonsdata och bränsleförbrukning. 
Bygg - Byggbodar, väme och belysning. 
Maskiner - Automatisk felrapport, servicebokning 
och uppdateringar. 
Dessutom kan Telia Maskin-till-maskin Kontroll även 
användas för att på ett säkert sätt utsträcka före- 
tagets intranät eller som backupförbindelse, om 
den ordinarie kommunikationslänken är ur funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spara tid och pengar 
Telia Maskin-till-maskin Kontroll ger dig en rad 
fördelar och kan bli ett mycket värdefullt verktyg för 
er organisation. Rejäla tidsbesparingar kan göras 
tack vare att mindre resurser tas i anspråk för 
manuell avläsning och styrning av data. 
Att ersätta tidigare fasta förbindelser med mobila 
uppkopplingar kan visa sig mycket kostnadseffektivt 
ur underhållssynpunkt. Och eftersom både felanalys 
och avhjälpning blir möjlig på distans kan stora kost- 
nader sparas in både genom kortare driftstopp och 
mindre serviceinsatser på fältet. 

Fjärrhantering 
Vi kan hjälpa er genom att på distans konfigurera 
terminaler, uppgradera mjukvara och övervaka 
kommunikationen till varje enskild terminal, samt 
diagnostisera och åtgärda eventuella problem. 
På så sätt ser vi till att ni får en driftsäker och stabil 
lösning. 
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Robust hårdvara 
Hårdvaran i Telia Maskin-till-maskin Kontroll har en 
robust industriklassad design och uppfyller tillämp- 
bara normer och standarder avseende bl.a. värme, 
kyla, temperaturvariationer, vibrationer och stötar. 
T.ex. uppfylls direktivet IEC 60068-2-27Ea avseende 
bl.a. chockstöttålighet med påfrestningar på upp 
till 30G. 

 

Kundwebb 
I Telia Maskin-till-maskin Kontroll ingår anslutning 
till en kundwebb där användaren får realtidsöversikt 
över alla sina mobila enheter, och även kan definiera 
benämning och noteringar för respektive terminal. 
Andra funktioner är kontroll av terminalstatus, radio- 
signalstyrka och avläsning av driftstatistik – allt via 
ett användarvänligt gränssnitt. 

 

Telia Maskin-till-maskin Kontroll: Nivå 2 
Ni kan välja till ytterliggare funktioner, utöver de 
som ingår i grundnivån (Nivå1). Användaren kan  
då själv konfigurera bl.a. IP-adresser och subnät 
för de båda Ethernet-portarna, brandväggsregler 
och port forwarding (PAT). Det går även att definiera 
automatiska e-postmeddelanden till valfri mottagare 
vid t.ex. avbrott i kommunikationen. 

 

Snabbt och enkelt att komma igång  
Telia Maskin-till-maskin Kontroll levereras med 
kund definierad konfigurering av de båda Ethernet- 
portarna samt inställningar för kommunikationen 
anpassade för optimal driftsäkerhet och funktion. 
Så efter leverans är det bara att montera antennen 
och ansluta ström, vilket gör driftsättningen mycket 
enkel och kostnadseffektiv. 

En supportingång 
Som en del av tjänsten ingår en smidig och effektiv 
supportfunktion med en enda supportingång, 
oavsett ärende. Ni slipper alltså kontakta flera 
leverantörer, och får snabb respons på ärendet. 
Med hjälp av avancerad fjärrdiagnostik kan Telias 
support snabbt utföra analys och i de flesta fall kan 
eventuella problem åtgärdas på distans. 

En framtidssäker lösning 
Utveckling av nya smarta och effektivitetshöjande 
funktioner och tjänster baserade på den Linux- 
baserade terminalen för Telia Maskin-till-maskin 
Kontroll sker kontinuerligt. 
Det betyder att ni helat tiden kan få nya upp-to-date 
applikationer, så att tekniken kan förändras vartefter 
er verksamhet gör det. 

 
 
 
 

Vill du veta mer om Telia Maskin-till-maskin Kontroll eller göra 
en beställning? Lämna dina uppgifter på telia.se/foretags- 
kontakt så hör en säljare av sig inom kort. 

Bra att veta 
 

Tekniska data för terminal 
Operativsystem: Linux 

Radio: 4G - LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz 
3G - WCDMA 900/2100 MHz 
2G - EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 

Aktiva interface: 2 Ethernet 10/100 Mbit/s 

Övriga interface: 6 Ingångar, 2  Serieportar V24/V28,  2 Utgångar 
(växlande reläer), 4 I/O, 2 CAN, 1 SD-
kortanslutning, 1 USB 2.0 

Antennkontakt: Radio: FAKRA D/m 

Antennkontakt: GPS: FAKRA C/m 

Matningsspänning: 10–36 V DC  

Effektförbrukning: Normal drift ~ 2,5 W 
Strömsparläge ~ 250 mW 
Dimensioner: 45 x 130 x  175 mm (HxBxD) 

Vikt: 580 g 

Driftstemperatur:  -30º till +70º C 

Terminalen har CE-märkning och uppfyller i övrigt tillämpliga 
normer för larm, industri- och fordonsbruk. 

 
 

Det här behöver du 
– Antenn 2G/3G/4G med kontakt FAKRA D/female (small) 

- Telia erbjuder 3 olika antenntyper som tillval 

– Spänningsadapter 220VAC/DC 
- Telia erbjuder spänningsadapter, 12 V DC, som tillval 

– Strömkabel, flerledare 0,2-1 mm2 vid anslutning till annan valfri 
spänningskälla 10-36 V DC. 
- Anslutningsplugg (Power) medföljer. 

– Korsad nätverkskabel (RJ45) vid direktanslutning av t.ex. pc 
eller kamera. 

– Rak nätverkskabel (RJ45) vid anslutning mot nätverksswitch etc. 

– Övrigt monteringsmaterial som skruv för fastsättning, buntband, 
säkringar etc. 
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