Mer än 20 års erfarenhet av nätverk

TDC Internet Access
– när er potential kräver en funktionell Internetanslutning

TDC Internet Access ger ständig anslutning till Internet. Tjänsten är mycket flexibel och kan enkelt anpassas efter varje
företags behov av funktionalitet och kapacitet. Snabb implementering, hög driftssäkerhet och stor valfrihet är några av
fördelarna med en Internetanslutning från TDC.

Vi erbjuder både
integratörs- och
operatörstjänster
Läs mer

Snabbt, kraftfullt och funktionellt
TDC Internet Access är en Internetanslutning för företag och organisationer som
måste kunna lita på att företagets webbservrar, e-post och åtkomst till Internet alltid
fungerar. Kapaciteten sträcker sig från 512 Kbit/s till 1 Gbit/s och kan enkelt justeras
vid behov. Till skillnad från enklare bredbandstjänster som baseras på ADSL-teknologi
kan TDC garantera kapaciteten mellan företagets arbetsställen och Internet. Dessutom är tillgängligheten högre och den kostnadsfria supporten anpassad efter de
krav som företag ställer på sin Internetanslutning.

Koll på kostnaderna
TDC Internet Access med tilläggstjänster debiteras med en fast månadsavgift vilket
gör det enkelt för er att budgetera för Internetanslutningen.

Eget nät hela vägen
TDC har egen infrastruktur för både stamnätet och accessnätet. Vilken anslutningsmetod som används beror på era krav och er geografiska placering. TDC Internet
Access levereras som ett totalt åtagande där TDC installerar nödvändig utrustning
och sedan övervakar tjänsten hela vägen ut till ert arbetsställe.

...i ständig kontakt med omvärlden
TDCs nordiska fiberoptiska stamnät är anslutet till samtliga publika Internetknutpunkter i Norden. Det innebär att trafiken alltid transporteras snabbt och smidigt
den kortaste vägen.

TDC Internet Access

TDC tar ansvar
Vi levererar den utrustning som behövs
för att ansluta ert lokala nätverk, samt
kontrollerar och verifierar tjänstens
funktionalitet. Vår övervakningscentral
övervakar nätet och tjänsten dygnet
runt, året om.

Komplett tjänsteutbud
Till Internet Access erbjuder TDC ett
flertal tilläggstjänster.
•

Genom tjänsten Hosted IP PBX
erbjuds ni som kund en komplett
IP-centrextjänst med full funktionalitet, utan analoga förbindelser och
investering i egen växel.
Med tjänsten Centralized Firewall
filtreras trafiken till och från det
publika Internet och förhindrar därmed intrång.
Inom Shared Hosting erbjuds webboch mailhotell till fördelaktiga priser.
Du kan enkelt skapa en närvaro på
Internet och täcka företagets behov
att sprida och hantera information.
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Fast anslutning till Internet
över TDCs nordiska fiberoptiska
stam-nät, vilket är anslutet
till samtliga publika Internetknutpunkter (peeringpunkter) i
Norden.
Kan kompletteras med ett stort
utbud av tilläggstjänster.
Fast månadskostnad.
SLA-avtal om servicenivå
(Service Level Agreement) som
bestäms av dig som kund.
Erforderligt antal publika I
P-adresser.
Anslutning med fast access över
TDCs egen infrastruktur.
Kapacitetsintervall från
256 Kbit/s upp till 1 Gbit/s.
Tillgång till Internet News
(diskussionsgrupper).

Internettrafiken transporteras över TDCs nordiska fiberoptiska stamnät, vilket
är anslutet till samtliga publika Internetknutpunkter (peeringpunkter) i Norden.
Det innebär att trafiken alltid transporteras snabbt och smidigt den kortaste
vägen och att risken för flaskhalsar minimeras.

Om TDC Sverige TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till
företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät,
men samtidigt med lokal närvaro. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag.
TDC grundades i Danmark 1882.
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