Mer än 20 års erfarenhet av nätverk

TDC Nordic IP VPN
Trött på gamla VPN-tjänster med dyra anslutningar och begränsad kapacitet? TDC erbjuder en mer kostnadseffektiv och
flexibel lösning genom TDC Nordic IP VPN - en tjänst där alla
anslutna enheter kommunicerar direkt med varandra, utan att
ta omvägen via huvudkontoret. Ökad produktivitet och kostnadseffektivitet i kombination med så gott som obegränsad
kapacitet är några av fördelarna. Dessutom skräddarsyr du
enkelt lösningen med det breda urvalet av tilläggstjänster.

Effektivare kommunikation
Med TDC Nordic IP VPN ansluts ditt företags LAN (Local Area network) på kontor, butiker och verkstäder till ett gemensamt nätverk där alla arbetsplatser kommunicerar
direkt med varandra i ett virtuellt privat nätverk (VPN). Det innebär en stor rationaliserings- och besparingspotential genom att företagets infrastruktur och IT-miljö kan
utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Tidigare baserades dessa nätverk på punkt-tillpunktkommunikation som till exempel ATM eller Frame Relay. Med TDC Nordic IP VPN
kan företag minska sina kommunikationskostnader avsevärt utan att kompromissa
med tillgänglighet, säkerhet och prestanda.

En flexibel lösning
Den tekniska lösningen gör det också mycket enkelt att ansluta nya arbetsplatser,
ändra kapaciteten eller att utöka med ytterligare tjänster då behoven i verksamheten
förändras. Exempel på tilläggstjänster är Internet VPN Gateway, vilken gör det möjligt
för enskilda användare eller mindre kontor att ansluta till VPN:et via Internet från
hemmet, på resan eller publika Hot Spots. Tillsammans med TDCs tjänst Quality of
Service (QoS) ges även möjlighet till prioritering av företagets affärskritiska system
och applikationer. Genom TDCs kundwebb ges information om nätlösningen med
bland annat statistik för kapacitetsutnyttjandet på varje arbetsställe. Med TDCs
hostingtjänster kan drift, säkerhet och underhåll av IT-systemen hanteras centralt av
TDC.
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Om TDC Nordic IP VPN

TDC Nordic IP VPN baseras på TDCs
nordiska fiberoptiska stamnät. För att
säkerställa tillgängligheten är stamnätet byggt i ringstruktur. Det innebär
att det alltid finns alternativa vägar för
informationen att färdas vid exempelvis
transmissionsfel. Kundens arbetsställen
ansluts primärt med TDCs accessnät,
baserade på fiber- eller SHDSLteknologi
vilket är enkelt och kostnadseffektivt.
Beroende på behov erbjuds bandbredder mellan 512 kbit/s och 10 Gbit/s.

•

Datakommunikationslösning som
ger anslutna arbetsplatser och
användare tillgång till företagets
gemensamma resurser.

•

Hög flexibilitet; lätt att ändra och
ansluta ytterligare kontor eller att
lägga till fler tjänster.

•

Möjliggör användning av realtidsapplikationer som exempelvis Voice
over IP.

•

Garanterad kapacitet i hela Norden.

...baserad på framtidssäkrad
infrastruktur

•

Arbetsställen ansluts med fast access över TDCs egen infrastruktur.

•

Baseras på MPLS-teknik, vars främsta egenskaper är skalbarhet, säkerhet och prestanda.

Nätet är byggt på senaste teknologin för
att företagets trafik ska förmedlas så effektivt och säkert som möjligt.Eftersom
infrastrukturen inte sätter stopp för
kapaciteten kan TDC Nordic IP VPN växa
med uppgiften i det närmaste obegränsat. Det innebär att lösningen alltid kan
anpassas efter era framtida behov. TDC
Nordic IP VPN - komplett datanätslösning för företag.

Arbetsställen ansluts till nätverket över TDCs
IP-nät, som baseras på MPLS-teknik.
Skalbarheten och enkelheten gör det möjligt
att snabbt ansluta flera kontor eller att utöka
lösningen med tilläggstjänster.

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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