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Kostnadskontroll

Tjänsten innebär en mindre inledande och en 
fast löpande kostnad, vilket gör det enkelt att 
budgetera. Upplägget innebär också lägre TCO, 
eftersom exempelvis behovet av administration 
och interna resurser minskar.

Sömlös integrering

Tjänsten är optimerad för Telias managerade 
WAN-tjänst DataNet.  Det ger en högre grad av 
integrering mellan LAN/WAN och möjliggör  
tjänster såsom gemensam servicedesk,  
koordinerad övervakning, service och  
servicenivåavtal (SLA).

Behovsanpassad helhetslösning
 
Vid beställning av TeliaSonera DataNet LAN  
behöver ni endast redovisa företagets krav  
och behov. Med många års erfarenhet realiserar  
sedan vi, i samråd med er, en lösning med  
standardiserade komponenter och funktioner. 
Tjänsten hanterar all IP-kommunikation på  
användar-, server- och nätverksnivå. 

Med Telias managerade LAN-miljö får ni en  
helhetslösning och upplevelse långt mer  
än bara nätverksuttag och trådlös access.  
Tjänstens helhetsåtagande inkluderar en rad  
olika resurser, så som maskin- och programvara, 
specialistpersonal och standardiserade processer 
för leverans och eftermarknad.

Säkra nutiden och framtiden

Allt fungerar som det ska redan från start och  
uppfyller högt ställda krav på säkerhet och till-
gänglighet. Tjänsten ger stöd för nuvarande samt 
framtida behov och applikationer. Den utvecklas 
generiskt och underlättar teknikskiften i takt med 
att omvärlden och verksamheten förändras.

Fokusera på vad istället för hur

TeliaSonera DataNet LAN är rätt val när ni föredrar 
att slippa det funktionella och finansiella ansvaret 
för ett eget lokalt nätverk. Att köpa färdiga it-funk-
tioner innebär ett rollbyte, då ni går från utförare till  
beställare. Ni slipper ta hand om frågor kring hur 
något ska lösas i nätverket. I stället blir er uppgift 
att ange vad som ska åstadkommas.

 

Lokalt nätverk 
som tjänst
TeliaSonera DataNet LAN är en framtidssäker tjänst där ni hyr funktioner  
som täcker helheten. Som beställare slipper du fokusera på hur drift,  
underhåll och investeringar ska lösas. Eftersom ni endast behöver beskriva 
önskad funktion frigörs resurser att använda på annat håll i företaget. 

Vad har ni för behov?
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Vill du veta mer om TeliaSonera DataNet LAN och om fördelarna med att hyra fynktioner? Lämna dina uppgifter på 
www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom kort. Du kan också ringa oss på tel 90 400.

TeliaSonera DataNet LAN

Bra att veta

Funktioner som ingår:

Paketering
Tjänsten kan beställas utifrån två paketeringar:

1. Standard
Designen ställer mer krav, god förståelse och  
engagemang vid kravställning och dokumentation. 
Standardpaketeringen innebär större valfrihet, där  
ni gör ett aktivt val av hårdvara. Passar er med  
specifika tekniska krav och behov att detaljstyra  
exempelvis design, säkerhetsfunktioner, konfiguration 
och val av hårdvara. 

Enkel kravställning, designen baseras på en förutbe-
stämd referensarkitektur med uteslutande high-end- 
utrustning. Passar er som efterfrågar en kostnads- 
effektiv men ändå avancerad lösning, som uppfyller 
högt ställda krav med fullgott stöd för befintliga och  
nya tjänster.

Säkerhet  
Nätelementen som ingår i tjänsten är i sig robust 
byggda mot fysiskt intrång och hanteras på ett 
säkert sätt av kvalificerad personal. Trafiken mot 
Telias managementsystem är krypterad med stark 
autentisering och trådlösa lösningar har centralt  
placerad intelligens.

Bring your own device (BYOD): Tjänsten löser 
exempelvis behoven att ge besökare eller anställdas 
personliga enheter tillgång till nätverksresurser. Den 
innehåller sofistikerade lösningar för autentisering, 
kryptering och intrångsskydd vilket också speglar 
säkerhetstänket kring tjänsten.

Skalbarhet 
Tjänsten fungerar lika bra på ett kontor som flera
och möjlighet finns för globala leveranser. När beho-
vet av anslutningar eller arbetsplatser och kontor
förändras; skalar tjänsten naturligt med nya
portar/funktioner där det krävs och gör det enkel

för kund att fokusera på kärnverksamheten.

Serviceavtal och tillgänlighet 
Förbättra upplevelsen för företaget med garanterad
tillgänglighet till affärskritiska verktyg. Tillgänglighet
till nätet säkerställs på den nivå som behövs genom
serviceavtal (SLA), där basnivå kan uppgraderas
med längre servicetider och kortare åtgärdstid. 
Tillgängligheten förbättras också genom prioritering
av kritisk trafik (QoS) och vid behov redundant

design (ingen enskild hårdvara kan slå ut nätverket). 

Konsulttjänster  
Telias team av erfarna nätverksexperter står till  
kundens förfogande och ger kvalificerat stöd på  
en rad områden, exempelvis:

• Ändrad nätverksdesign 

• Design av lösningar för multicast  
     och avancerad IP-routing 

• IP-adresshantering 

• Nätverksinventering 

• Säkerhetspolicy och säkerhetslösningar 

• Inmätning av WLAN

Komplettera med fler funktioner 
Telia har många fler färdiga funktionslösningar för
data-, tal- & videokommunikation samt säkerhet.
Naturligtvis tar Telia det fulla ansvaret för varje
yttterligare funktion som kund väljer, liksom för att
integrera dem i en helhetslösning. Detta innebär
att Telia kan ge mer omfattande funktionalitets-
garantier med en enda kontaktyta för alla tjänster
samtidigt som kunden slipper agera integratör.

Managerade LAN-portar efter ert behov.

Trådlös förbindelse för valt täckningsområde.

Garanterad tillgänglighet, enligt vald servicenivå.

Design och konfiguration av lokalt nätverk (LAN).

Leverans och installation av nödvändig utrustning  
på plats och i Telias serverhallar.

Dokumentation för övergripande lösning på nätnivå.

Drift, övervakning av LAN-lösningen dygnet runt,  
365 dagar om året.

Felhantering sker huvudsakligen remote, 
och vid behov på plats.

Helpdesk, tvåspråkig telefonsupport globalt  
tillgänglig dygnet runt (engelska + lokalt språk  
från det land där kontraktet avtalas).

Webportal med all nödvändig nätinformation på  
en plats och rapporter för nätutnyttjande.

Tillgång till konsulttjänster och tillval  
för att utveckla och bygga ut tjänsten.

Standard

Premium


