FÖRETAG MED VERKSAMHET PÅ FLERA STÄLLEN KRÄVER EN KRAFTFULL DIREKTLÄNK

VPN-tjänster företagsnät
Föreställ dig ett företag med kontor runt om i landet. Här arbetar medarbetarna på resande fot men
med ett ständigt behov av att kunna kommunicera sinsemellan på ett snabbt, smidigt och säkert sätt.

Våra VPN-tjänster
Med våra VPN-tjänster får du en kvalitativ datakommunikationslösning via optiska nät för kommunikation
internt och externt. VPN-tjänsterna kopplar samman kontoren via ett snabbt, säkert och privat nätverk.
Oavsett geografiska avstånd kan medarbetare använda flera kapacitetskrävande tjänster utan märkbara
fördröjningar.

Vad är AMP Antivirus och hur fungerar det?
Vårt antivirusprogram AMP (Advanced Malware Protection) har tagits fram av Cisco, ett världsledande
företag inom nätverk och datorkommunikation. Med hjälp av den senaste forskningen och toppmodern
teknik har AMP en unik förmåga att förebygga, analysera och blockera skadliga program som vill in i din
dator. Regelbunden och heltäckande analys gör att utpressningstrojaner och andra skadeprogram snabbt
kan stoppas, innan de hinner ställa till med problem i företagets IT-miljö.

Säker kommunikation
Med ett internt nätverk skyddas din verksamhet bättre mot externa hot. Centraliseringen kräver mindre
hårdvara och ger färre felkällor. Vill du öka säkerheten görs det smidigt med olika redundanslösningar.
Vår högkvalitativa MPLS-baserade (Multiprotocol Label Switching) infrastruktur ger dig ett stabilt och
produktivt företagsnät.

Företagsnät i två kompletta varianter
VPN-tjänsterna erbjuds i två flexibla varianter:
•

IP-VPN fungerar via Layer 3 och är en färdig lösning som vi administrerar.

•

Ethernet-VPN är en bred Layer 2-tjänst med många anpassningsmöjligheter. Den är inte beroende
Layer 3 vilket ger dig full kontroll och möjligheten att administrera tjänsten själv.

Du väljer servicenivå
Baserat på din verksamhets behov väljer du ett SLA (Service Level Agreement) som motsvarar dina behov
för att säkra er affärskritiska verksamhet. Supporten anpassar du också själv efter behov och verksamhet.

Med VPN får du:

Du kan också välja till:

z

Fast Internetaccess via optiskt nät

z

Redundans

z

Kapacitet upp till 100 Gbit/s.

z

Utökat SLA

z

Garanterad, symmetrisk bandbredd

z

Central Brandvägg

z

Kraftfullt internt nät

z

Mobil Backup

z

Kostnadseffektiv lösning

z

SDWAN

z

Support alla dagar

z

Garanterad tillgänglighet

Vill du veta mer?
Ring 0770-811 020 eller besök bredband2.com/foretag

