TELIA DATANET
NÄTVERKET FÖR GEOGRAFISKT SPRIDDA KONTOR

Telia DataNet hjälper er länka samman era olika kontor, på olika platser med ett
säkert och snabbt nätverk för data och telefoni. Ni delar enkelt er gemensamma
data, er internetanslutning och era affärssystem. Vi installerar allt och ger löpande
support. Det spelar ingen roll hur små eller stora ni är, vi ger er en fullständig
lösning i rätt skala för era behov.
Telia DataNet gör att geografiskt spridda kontor inom
samma företag kan kommunicera mer effektivt, både
med datorer och med telefoner.

I grova drag går det till så att vi skapar ett virtuellt nätverk
mellan de olika kontoren och kopplar samman dem
med hjälp av Telia DataNet. På så vis får ni ett nätverk
som fungerar ungefär som ett vanligt intranät, men är
helt oberoende av var i världen de olika kontoren ligger.
Med hjälp av ip-telefoni kan ni ringa över ert virtuella
nätverk, och kraftigt minska telefonkostnaderna för
internsamtalen.

Datakommunikationen – ett intranät
som är överallt
Trafikregler på nätverket
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Eftersom många olika typer av trafik ska kunna samsas i
er Telia DataNet lösning kan det vara nödvändigt att lösa
frågan om hur vi undviker trafikstockning. Lösningen är
lika enkel som flexibel; vi ger dig möjligheten att dela in
olika typer av dataöverföringar i olika trafikklasser där
vissa sorters dataöverföringar har förtur.

Exempelvis är ip-telefoni och streamade videokonferenser känsligare för fördröjningar än vanlig e-post, och får
därför förtur. Lite som bussfiler fungerar i en storstad.
Då behöver nätverket aldrig kännas långsamt.
Vägen till webben

Vi kan även erbjuda en lösning där hela nätverket kan
nå internet via en gemensam punkt. Då blir det enklare
att tillgodose era krav på säkerhet och ni får lättare att
övervaka trafiken som går in och ut från ert nätverk.
I lösningen ingår en brandvägg som skyddar er från
dataintrång.
Ett system – många klienter

För att göra det enklare att synkronisera och minska behovet av support kan vi lägga upp er Telia DataNet-lösning
så att ert affärssystem bara behöver installeras
på en plats. De övriga kontoren i nätverket kopplas till det
centralt belägna affärssystemet som klienter. Då behöver
eventuella fel och systemuppdateringar bara åtgärdas på
ett ställe.
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Exempel på hur Telia DataNet
kan vara uppbyggt:
FILIAL

Arbeta flexibelt

Fler och fler vill idag ha möjligheten att jobba på distans
med full tillgång till alla system. Därför är Telia DataNet
byggt för att kunna skapa säkra anslutningar till exempelvis en medarbetares hem, där han kan jobba på precis
samma sätt som på kontoret.
Ni kan också koppla upp er mot Telia DataNet på ett
säkert sätt med mobilt bredband, en stor fördel om ni är
på resande fot stor del av tiden. För exempelvis resande
säljare kan det visa sig vara mycket värdefullt att alltid ha
tillgång till all information.
All support ni behöver

För att möta era behov av service och support har vi lagt
upp våra serviceavtal i fyra nivåer. I alla fyra nivåerna
ingår tillgång till vår ständigt bemannade helpdesk och
driftövervakning av ert virtuella nätverk (24 timmar/dygn,
365 dagar/år).
Avtalsnivåerna reglerar hur lång åtgärdstiden är vid fel,
under vilka tider våra servicetekniker finns tillgängliga
samt våra serviceteknikers maximala responstid.
Dessutom får ni tillgång till ert eget självserviceverktyg
som ni använder via webben.

Ni kanske redan har en it-leverantör

Ett huvudkontor och tre filialer med
en gemensam internetanslutning,
samt en anslutning för distansarbete.
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Om ni vill kan ni beställa Telia DataNet direkt från oss,
vi har kompetensen som krävs för att ta fram och hjälpa
er implementera en lösning som passar er. Men om ni
redan har en it-leverantör som ni har en fungerande

relation med och som förstår era behov,
kan ni givetvis gå via dem. Tillsammans med dem kan
vi utvärdera er situation och föreslå en lösning.

Ett exempel på hur Telia DataNet
kan fungera
Användarens situation

Ett företag i husmäklarbranschen med två försäljningskontor hade behov av en lösning som dels gav båda
kontoren tillgång till samma data, och som dels gjorde
det smidigt att distansarbeta.

Eftersom företaget är relativt litet (8 + 4 personer) hade
de ingen möjlighet att ha intern it-kompetens för att driva
nätverket. Företaget hade dock en it-konsult som skötte
deras löpande it-support, samt upphandlingen av deras
Telia DataNetlösning.
Lösningen

Lösningen vi erbjöd dem var en 2 Mbit/s anslutning till
båda kontoren och en gemensam 2 Mbit/s internetanslutning med en brandvägg.
Dessutom lade vi till 5 stycken kopplingar för distansarbete, eftersom mäklarens arbetssituation ofta kräver att
han kan jobba från olika platser.

Idag kan medarbetarna enkelt dela information med varandra och de upplever att de kan sköta sitt arbete mycket
mer flexibelt med de nya möjligheterna för distansarbete.

