
Ta ett steg  
i rätt riktning  
för er data- 
kommunikation

Anslutningar och  
nätverkstjänster,  
för stora och små  
företag



Våra datakomtjänster för företag
När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,  
väljer du världens 5:e största internetoperatör, med ett 
tryggt, säkert och kraftfullt ip-nät, och vi bygger ständigt  
ut vår kapacitet.

Vi erbjuder kvalitativa, säkra och ständigt uppdaterade  
lösningar med en servicenivå du bestämmer själv. Och 
eftersom vi kan erbjuda hela spektrat av lösningar  
– illustrerade av trappan här intill – kan du alltid  
uppgradera eller nedgradera utifrån ditt företags  
aktuella behov.

Välkommen till Telia!
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Behov av  
prisvärd  
hastighet och  
funktionalitet

Behov av  
garanterad  
hastighet 
och publik  
ip-adress

Behov av 
högre  
hastighet,  
säkerhet och  
kvalitet

Behov av  
att kunna ta 
betalt med 
betalterminal

Behov av ett 
eget nät inom 
företaget/ 
organisationen

Behov av ett  
färdigpaketerat 
företagsnät  

Behov av helhets-
åtagande ända  
in i det lokala  
nätverket

TeliaSonera 
DataNet LAN

TeliaSonera  
DataNet

Telia Bredband Företag 

Telia Bredband Plus 

Telia Wan

Telia 
ProLane

Telia Betal

Tjänsterna kan 
kompletteras 
med arbete i  
fastighetsnät

Tjänster  
som ger 
åtkomst till 
Internet



I korthet: En enkel och prisvärd internetanslutning för 
den lilla firman som varken vill göra en stor investering 
eller dra på sig stora fasta kostnader.

Telia Bredband Företag är ett snabbt, enkelt och prisvärt sätt att ge  
firman en säker och mångsidig internetanslutning. Nu kan även  
mindre företag få lösningar för exempelvis e-post, distansarbetsplats  
och ip-telefoni, utan att det krävs en större investering.

• Ger överföringshastigheter på upp till 24 Mbit/s.

• Kan levereras till merparten av alla adresser i Sverige via telenätet.

• Tillgång till telefonsupport och installationshjälp.

• Ger tillgång till Telias ca 3300 surfzoner.

• Komplett säkerhetspaket med brandvägg, antivirus, spamfilter  
 och säker lagring. 

• E-postlösning med 5 st e-postlådor à 1 GB.

Telia Bredband Företag

För den lilla firman som vill ha en  
rejäl anslutning
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Telias ip-nät

POP, Point of Presence

Modem/router 
ägd av, och  
placerad hos 
kund

Access via  
kopparkabel 
(ADSL)

Överlämningspunkt

Lokalt  
nätverk

Internet



Telias ip-nät

POP, Point of Presence

Router 
placerad 
hos kund

Access via  
kopparkabel 
(ADSL)

Överlämningspunkt

Lokalt  
nätverk

Internet

I korthet: Ett enkelt och prisvärt sätt för firman  
att få ett bredband med garanterad hastighet  
och möjlighet till fast ip-adress.

En prisvärd anslutning med kort startsträcka för företag som inte kan  
få en fiberanslutning och som inte vill investera i någon av våra större  
datakomlösningar. Men som ändå har behov av ip-telefoni och andra  
tjänster som kräver säker prestanda.

• Möjlighet till fast publik IP-adress, även via adsl.

• Garanterad hastighet tack vare trafikprioritering i Telias ip-nät.

• Garanterat SLA (felavhjälpning inom 12 timmar).

• Cisco-router ingår.

• Komplett säkerhetspaket med brandvägg, antivirus, spamfilter  
    och säker lagring. 

• E-postlösning med 10 st e-postlådor à 1 GB.

• Med QoS (Quality of Service) kan viss bandbredd dedikeras  
 till särskild krävande applikationer.

• Ger överföringshastighet med upp till 24 Mbit/s.

Telia Bredband Plus

Fast ip-adress och garanterad hastighet  
även via telejacket
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I korthet: En fast anslutning med garanterad  
hastighet, fast ip-adress, flexibel servicenivå  
och möjlighet till QoS.

Med Telia ProLane får företaget en fast anslutning med garanterad  
symmetrisk bandbredd, från 2 till 1000 Mbit/s som standard, eller  
ännu högre mot offert. Anslutningen innefattar ett garanterat  
serviceåtagande från Telias sida, med totalansvar för både installation  
och konfiguration.

• Publik ip-adress och QoS (Quality of Service) gör anslutningen  
 lämplig även för t.ex. ip-telefoni och videokonferens.

• Garanterad hastighet tack vare trafikprioritering i Telias ip-nät.

• Dubblerat distributionsnät med en redundant lösning ger försäkring  
 mot avbrott.

• Med utökade SLA-nivåer kan Telia erbjuda felavhjälpning inom  
      15 minuter och uppåt.

• Vi övervakar driften dygnet runt med automatisk felavhjälpning.

• Statistik om trafiken finns tillgänglig via webb-gränssnitt.

Telia ProLane

Fast anslutning för företag som behöver  
en garanterad hög hastighet och säkerhet
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Telias ip-nät

POP, Point of Presence

Router 
placerad 
hos kund

Access via 
koppar- eller 
optokabel

Överlämningspunkt

Lokalt  
nätverk

Internet
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I korthet: En säker, enkel, flexibel och mångsidig  
betalningslösning för butiker, som inte vill dra på sig  
några stora fasta kostnader.

Med Telia Betal får butiken ett säkert, ip-baserat  
betalsystem för kortterminaler, såväl som ett bra  
bredband – allt mot en fast och låg månadsavgift.  
Det som gör Telia Betal till en så säker lösning är  
framför allt att trafiken överhuvudtaget inte går  
över internet, utan enbart via Telias säkra ip-nät.

• Säkert och snabbt kassasystem  
 för kortterminaler.

• Inbyggt skydd mot skimming,  
 dvs. kortbedrägerier.

• Kan användas på de flesta adresser,  
 tack vare anslutning via telejacket.

• Det går att prata i telefon eller surfa  
 på nätet samtidigt som betalfunktionen  
 används.

• Telia övervakar driften kontinuerligt.

• Det går att lägga till funktioner för larm,  
 kameraövervakning och backoffice.

Telia Betal

Säker betalningslösning  
med låg initialkostnad för  
butiker, restauranger och  
andra företag som tar  
emot kortbetalningar

Butik

Telias eget säkerhetsskyddade nät

Fristående 
EMV-kortterminal

Kassakopplad 
EMV-kortterminal

Internet

Dator

Övervaknings- 
kamera

Kassa

Alarm Insamlare - Bank

Centraliserad  
kassaservermiljö

Internet
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I korthet: Telia Wan är ett förtagsnät som är speciellt 
lämpligt för organisationer som är utspridda över en 
begränsad yta. Trafikstyrning med hjälp av trafikklasser  
gör att nätet klarar verkligt krävande applikationer.

Företag och organisationer som skaffar Telia Wan får ett ethernet- 
baserat nätverk för interna anslutningar och förbindelser. Lösningen  
är speciellt lämplig för företag/organisationer som är utspridda över  
en begränsad geografisk yta – som t.ex. en kommunförvaltning.

• Kan användas för resurskrävande applikationer (t.ex. ip-telefoni)  
 tack vare trafikstyrning, med trafikklasser som tilldelas bandbredd.

• Kan enkelt utökas med ytterligare moduler, eller uppgraderas  
 vartefter behovet uppstår. 

• Dataintrång omöjliggörs tack vare logisk separering av vlan.

• Designas, konfigureras och underhålls av kunden.

• Funktionen Wan-OverView gör det enkelt för kunden att  
 överblicka nätet och dess funktioner.

Telia Wan

Nät för utspridda organisationer  
som vill bygga själva Ethernet-baserat företagsnät

Tunagårdens 
Äldreboende

Eskilstuna 
Stadsbibliotek

Eskilstuna 
Turistbyrå

Torshälla  
Stadsförvaltning

Fristadsskolan

Eskilstuna 
Kommun



Tilläggstjänster

Östersund

Uppsala

New York

Malmö

Göteborg

Stockholm

Distansarbete

TeliaSonera DataNet kan defineras i tre olika lager:

Telias ip-nät
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I korthet: TeliaSonera DataNet ger geografiskt spridda 
företag en flexibel och säker kommunikationsslösning 
med enorm kapacitet.

TeliaSonera DataNet är ett virtuellt företagsnät för datakommunikation  
över Telias ip-nät och internet som designas, byggs, underhålls och  
konfigureras helt av TeliaSonera. På så sätt får företaget en enda  
kontaktyta för allt som har med nätverkslösningen att göra.

• Nätverkslösning för företag med geografisk spridning och  
 prestandakrävande verksamhetskritiska applikationer, som  
 t.ex. ip-telefoni eller videokonferenser.

• Ett virtuellt privat nät, separerat från det publika internet gör  
 lösningen mycket säker.

• Med hjälp av trafikklasser (QoS) kan viss bandbredd ”öronmärkas”  
 för vissa krävande och kritiska applikationer. 

• Olika accessmetoder ger olika åtkomst, med olika bandbredd till  
 olika delar av nätverket.

• Skräddarsydda SLA-nivåer utifrån kundens behov.

• TeliaSonera övervakar lösningen aktivt och gör kontinuerliga  
 förbättringar för att bibehålla säkerheten.

• Funktionen WanOverView gör det enkelt för kunden att överblicka  
 nätet  och dess funktioner via en webbportal.

TeliaSonera DataNet

Den kompletta lösningen för stora företag  
som har riktigt höga krav på sitt nätverk Valbara mervärdestjänster  

– anpassad servicenivå, brandväggs-
tjänster, internetanslutning m.m.

Accessmetoder – det går att 
ge olika platser inom företaget 
olika access i tre olika nivåer; Multi, 
Basic och Flex.

Foundation – ingår alltid i lösning-
en, innehåller designlösningen, drift, 
övervakning, och naturligtvis själva 
kommunikationslösningen.

Multi

Flex

Mervärdestjänster

Basic 

• Säker kommunikation med IP/VPN-konnektivitet

• Design, installation, konfiguration,  
    dokumentation, drift och övervakning

• Helpdesk som alltid är öppen 

•  Webbaserad rapportering och självbetjäning

Multi

Basic

Flex

Internet
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I korthet: En helhetslösning för företagets nätverksbehov som 
installeras ägs, underhålls och konfigureras av TeliaSonera – 
gärna i kombination med TeliaSonera DataNet.

Företag som skaffar TeliaSonera DataNet LAN får ett helhets- 
åtagande från TeliaSonera. Vi installerar, äger, underhåller och  
konfigurerar företagets kommunikationslösning, hela vägen från  
wan:et in i de lokala nätverken. I praktiken blir det ungefär som  
att göra TeliaSonera till företagets it-avdelning.

• För företag som behöver ett kraftfullt lan för krävande applikationer,  
 men saknar en it-avdelning med tillräckliga resurser.

• En flexibel lösning med standardiserade,fördefinierade processer  
 som ger hög tillgänglighet och förenklad felhantering.

• Går att köpa i moduler, så att lösningen kan växa när företaget växer.

• Synkade SLA-nivåer rapporteras via ett gemensamt webbgränssnitt.

• Kunden får en samordnad faktura vid leverans.

• Främst för företag som redan har – eller ska skaffa –  
 TeliaSonera DataNet, men fungerar även på andra bärare  
 av övervakningstrafik.

TeliaSonera DataNet LAN

Hyrd helhetslösning för företagets  
lokala nätverk

KassaKassa

Kassa

Ansvar DataNet LAN + DataNet

LAN

LAN

LAN

Ansvar 
DataNet

ip vpn

IP

IP

Kassa

AP

AP



När vi ansluter fastighetsnätet till Telias nät är det kunden som  
är ansvarig för att det finns kanalisation från fastighetsgränsen  
till anslutningspunkten. Det är en förutsättning för att vi ska  
kunna leverera våra tjänster.

Fastighetsägare

Telia

Telia Kabelstråk

Fastighetsgräns

Fastighetsnät

Anslutningpunkt

Fastighets- 
avlämningspunkt

Kanalisation 
och telekabel
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När vi levererar en anslutningstjänst kan vi även hjälpa företaget med  
kompletteringar i det befintliga fastighetsnätet, vilket det nästan alltid  
finns ett behov av. Vi erbjuder även service på en jämn nivå ända fram  
till brukarstället. Eftersom arbetet utförs mot fast pris får företaget en  
tydligt definierad fast kostnad som det blir lätt att hålla kontroll på.

Arbete i fastighetsnät

Från internet hela vägen in i ert nätverk

I korthet: Vi tar ansvar för företagets  
kommunikationslösning ända fram  
till brukarstället. 
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Läs mer på telia.se


