Säker
förbindelse
End-to-End
(E2E)
Vilka garantier har ni på att ert primära och
sekundära transmissionsnät inte har någon
gemensam svag punkt, en punkt där bägge
näten passerar, en så kallad SPOF? Vet ni med
säkerhet hur framföringsvägarna ser ut, både
vid normaldrift och vid omroutningar på grund
av fel i näten?

Ett robust transmissionsnät är idag avgörande
för en verksamhet. Med Säker förbindelse E2E
säkerställer ni en framföringsväg för er viktigaste
datatrafik som är garanterat skild från era övriga
nätlösningar och leverantörer.

teracom.se

Varför Teracom?
Teracom är en oberoende nätleverantör som har lång erfarenhet med
fokus på kvalité och säkerhet. Genom nationella robusta nät kan vi leverera
förbindelser i hela landet, från centrala platser i tätort till landsbygd.

Vad innehåller tjänsten?
Säker förbindelse (E2E) är en unik tjänst som är helt frånskild alla
andra operatörer och nät i Sverige. Teracom erbjuder en framföringsväg
för datatrafiken som enbart går via radiolänk, från punkt a till punkt
b, vilket medför en full fysisk redundans med geografiskt separerade
framföringsvägar mot övriga operatörers nät.
Förbindelserna kan designas så att trafiken enbart går via
Teracoms infrastruktur och kontroll, vilket medför en ökad säkerhet
och tillgänglighet.
Teracoms radiolänkstamnät är försett med reservkraftsystem för
att tjänsterna ska vara opåverkade av omfattande och långvariga
elavbrott med stor geografisk spridning

Hur kommer du igång?
Arbetet inleds med att vi tillsammans ser över vilka verksamhetsplatser
som ska anslutas, därefter kommer vi överens om en teknisk design för
transmissionsförbindelsen. När designen är avklarad så tar Teracom ett
helhetsåtagande för leveransen och säkerställer att lösningen driftsätts
enligt överenskommen teknisk lösning och tidplan.

Vilken support kan du
förvänta dig?
Teracom ansvarar för att förbindelsetjänsten upprätthålls enligt
avtalad servicenivå. Den operativa hanteringen sker via Teracoms egen
personal, dels via en dygnet-runt bemannad driftledningscentral samt
via en nationell serviceorganisation. Ni som kund får också en egen
kundansvarig som regelbundet följer upp leveransen.

Teracom som partner
Teracom har erfarenhet av att designa, installera och förvalta transmissionsnät för Sveriges mest krävande och samhällskritiska verksamheter som myndigheter, Försvarsmakten, radio, tv, sjukhus, kraftbolag
och blåljusaktörer vilkas nät aldrig får sluta fungera. De har därför
extremt höga krav på robusthet och på oss. Vi är ett statligt bolag och
har funnits med sedan 1920-talet. Vår erfarenhet är din garanti.

Vad får du som kund?
• Tillgång till Teracoms nationella stam- och accessnät, designat
för hög tillgänglighet och robusthet
• En leverantör som tar ett totalt ansvar för installation, drift och
underhåll
• Övervakning via Teracoms egen driftcentral, NOC, 24/7 året om
• Egen servicepersonal på drygt 50 orter, från Ystad i söder till Kiruna
i norr.

Teracoms
transmissionsnät
Med produkten Säker förbindelse
End-to-End (E2E) erbjuder Teracom
en framföringsväg för datatrafiken
som enbart går via radiolänk, från
punkt a till punkt b, vilket medför en
full fysisk redundans med geografiskt
separerade framföringsvägar mot
övriga operatörers nät.
Förbindelserna kan designas så
att trafiken enbart går via Teracoms
infrastruktur och kontroll, vilket
medför en ökad säkerhet och
tillgänglighet.
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KONTAKT
Mer om oss hittar ni på www.teracom.se
För mer information kontakta oss på tel +46 8 55 54 20 00 eller kontakt@teracom.se

