Mer än 20 års erfarenhet av nätverk

Networking
Nätverket har idag en helt annan roll än för bara några år
sedan. Från att ha varit ”en koppling mellan datorer” har
det blivit en strategisk resurs i verksamheten. Nätet är idag
grunden till att kunna nå viktiga applikationer var man än
befinner sig och oavsett vilken typ av terminal och media som
används. Det har helt enkel blivit en naturlig del av verksamheten att bli mer effektiv med IT som stöd. TDC kan med sina
drygt 20 års erfarenhet av både integratörs- och operatörs
affärer realisera dina kommunikationsbehov, end-to-end.

Ett nätverk under förändring
Fördelen med ett nätverk för alla applikationer är effektivare drift och sänkta
kostnader samt integrationsfördelar mellan olika applikationer som förenklar för
verksamheten. Men nya applikationer ställer också andra krav på nätet mot tidigare.
Nätet måste klara realtidstrafik som telefoni och video. Dessutom måste det kunna
prioritera trafik och säkra att information används på rätt sätt och av rätt användare.
Det är inte heller säkert att alla dina verksamhetsapplikationer och data ligger
i ditt nätverk. Idag blir det allt vanligare att applikationen hyrs som en molntjänst.
Nätverket blir på så sätt ett nav för att kunna använda IT-stöd baserat på
verksamhetens behov av prestanda, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och krav på
funktioner. Dessutom vill dina användare komma åt applikationerna via olika medier
som trådlöst, 3G och Internet med hjälp av olika typer av enheter som bärbar PC,
telefon och andra intelligenta devices. Detta för att uppfylla behovet att öka den
egna effektiviteten på kontoret, hemma eller på resan.
Genomgående för våra integratörs- och operatörstjänster är att vi delar in dem i tre
olika områden:

Infrastruktur
Bandbredd och tillgänglighet via olika typer av accessmetoder. Trådbunden och
trådlös anslutning, via Internet, 3G samt mellan nätverk.

Vi erbjuder både
integratörs- och
operatörstjänster
Läs mer

Networking

Nätverkstjänster
Grundtjänster för nätverket som
IP-adresser och namnuppslagningstjänster. För att maximera prestanda
och kvalité för användaren kan vi också
erbjuda tjänster som QoS, applikations
accelerering och WAN-optimering.

Säkerhet
Grundfunktioner som brandväggar och
olika typer av VPN-lösningar. Vi levererar
också mer avancerade lösningar för att
spåra trafikmönster i nätverket, skydda
känsliga resurser och hjälpa användare
från att göra fel.
Viktigt i alla ovanstående delar är övervakning, administration och rapportering. Det utgör basen i det långsiktiga
arbetet för att behålla kvalitén över
tiden. Som både integratör och operatör
kan vi optimera vår leverans ända från
din användare till dina verksamhets
kritiska applikationer, end-to-end.

Vårt integratörserbjudande
Som integratör levererar vi en verksamhetsanpassad lösning till ditt företag.
Tillsammans med våra konsulter tar
vi fram lösningar som bl.a. innehåller produkter från våra världsledande
leverantörer som Cisco, HP, IronPort,
Infoblox, CheckPoint, BlueCoat och RSA.
Utgångspunkten för lösningarna är att
användaren snabbt, enkelt och säkert
ska nå verksamhetsapplikationer i datahallen, molnet eller på Internet. TDC kan
leverera lösningar som sträcker sig från
en ren produktleverans med driftstöd
till tjänster där vi tar ansvaret för nätets
funktion. Allt med utgångspunkt från
din verksamhets behov.
För att ytterligare öka kostnadseffektiviteten erbjuder vi också ett antal paketerade nätverksfunktioner som tjänst.
• IT Shell – Brandväggstjänst med möjlighet att addera VPN-funktionalitet,
innehållskontroll av mail och surf

samt stärkt identifiering av
användare.
• IT Control 3W – Policybaserad webbproxytjänst för att styra trafik och
skydda användare vid surfning.
• IT Control IPS – Policybaserad analys
och kontroll av trafik. Identifierar och
larmar på specifika trafikmönster mot
känsliga resurser och på trafik till och
från nätverket.
• IP Control AppAcc – Tjänst för optimering av trafik över WAN-länkar och
långsamma förbindelser som t.ex. 3G
och satellit. Över 800 applikationer
kan optimeras däribland Microsoft
CIFS och utskrifter.
• LAN-as-a-Service – Tjänst för att
ansluta användare trådlöst eller
trådbundet i nätverket. Anpassad för
moderna applikationer inom tal, data
och video.
Som komplement till ovanstående finns
ett antal paketerade konsulttjänster,
t.ex. förstudier, inventeringstjänster,
analys av nätverk, verifiera QoS för
video och telefoni, supporttjänster, drifttjänster, timbanker, kompetensstöd etc.
Dessa anpassas för att lösa just dina
behov.

Vårt operatörserbjudande

avseende på tillgänglighet och till kvalitet.
Vi erbjuder dessutom en rad tilläggstjänster.

TDC Ethernet VPN
För den som vill styra företagsnätets
IP-kommunikation med egen utrustning
är Ethernet VPN en mycket kraftfull
och flexibel tjänst. Den kan liknas vid en
Ethernetswitch som förbinder era verksamhetsställen där alla kommunicerar
direkt med alla i en så kallad ”full mesh”.

TDC IP Connect
För företag som har behov av att binda
samman ett stort antal små kontor eller
butiker. IP Connect vänder sig till kunder
som vill ha en enkel tjänst för företags
intern IP-kommunikation när låga
kostnader är den avgörande faktorn.

TDC Internet Access
Speciellt framtagen för att möta
företagets höga behov av tillgänglighet,
säkerhet och enkelhet. Förutom en trygg
Internet Access får du alltid installation
på plats av våra tekniker. Dessutom
erbjuder vi en förstklassig support och
enklare administration genom vår kundportal TDC Service Online. Du kan välja
mellan access från 512 Kb/s till 1 Gbit/s
– hastigheter som garanteras.

Centralized Firewall

Som operatör levererar vi kostnadseffektiva paketerade tjänster med specificerad
funktion och SLA-nivå. På TDC strävar
vi efter en avbrottsfri drift på 99,999 %
– något vi dessutom ofta uppnår. Nätet
sträcker sig över hela Norden och når
80 procent av alla företag med fler än
10 anställda.

Underlättar för företaget att underhålla
sin egna utrustning med konfiguration
och uppdateringar som kan bli ganska
komplex. Den redundanta brandväggs
utrustningen som övervakas kontinuerligt är placerad i våra säkra datahallar,
detta gör att tjänsten ger skydd 24
timmar om dygnet alla dagar året om.
Dessutom erbjuder vi:

TDC Nordic IP-VPN

• Internet ADSL

Ett multiservicenät som kan hantera all
er kommunikation i en enda lösning:
data, tal och bild. Vi kan ta hela ansvaret
för drift och underhåll med service
och support dygnet runt – allt till en
garanterad servicenivå både med

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.

• Domänregistrering
• Primär och sekundär DNS
• DNSSEC
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