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Har din virksomhed også afdelinger i de øvrige 
nordiske lande, så har I sikkert oplevet behovet for 
at kunne kommunikere indbyrdes. Nordic Connect 
er en løsning, som binder danske og nordiske loka-
tioner, inklusive hjemmearbejdspladser, sammen i 
ét samlet, sømløst datanetværk – vel at mærke 
med samme fordelagtige pris- og rabatstruktur i 
alle lande. Desuden giver Nordic Connect mulig-
hed for at have Voice-løsninger på tværs af lande-
grænserne samt streaming video, f.eks. til video-
konferencer afdelingerne imellem.

Teknisk bindes IT-systemerne i de enkelte lokale 
afdelinger sammen i et fælles nordisk VPN – 
Virtuelt Privat Netværk, som gennem den cen-
trale Firewall også kan kobles op mod eksterne 
partnere. Systemet benytter sig af MPLStekno-
logi – eller Multi Protocol Label Switching – som 
adskiller trafikken i jeres netværk fra alle andre 
VPN og fra Internettet i øvrigt. Det giver med 
andre ord en 100 % sikker forbindelse.

Administration og vedligeholdelse foregår via et 
webbaserede administrationsmodul, så jeres 
administrator konstant kan overvåge forbindel-
ser og belastninger. Brugeradgangen til syste-
met foregår også via et centralt webinterface.

Tre moduler,  
der matcher forskellige behov
Nordic Connect kan deles op i tre moduler: 
Basic, Plus og Complete, som henvender sig til 
forskellige typer lokationer.

Nordic Connect Basic er til de små lokationer, fi-
lialer etc., som har fokus på en prisbillig løsning.

Nordic Connect Plus er for de mindre og mel-
lemstore lokationer.

Nordic Connect Complete er pakkeløsningen til 
hovedkontorer, store lokationer med mange 
brugere, som f.eks. har behov for meget store 
båndbredder.

Hvor de tre modultyper matcher forskellige be-
hov, kan din virksomhed også vælge forskellige 
Service Level Agreement niveauer, som matche 
behov, f.eks. for garanteret fejlretningstid.

Bevar virksomhedens IP-struktur
Da Nordic Connect er baseret på IP-teknologi, 
er den nem at implementere og vedligeholde. 
Samtidig kan I bevare virksomhedens nuværen-
de IP-adressestruktur.

I øvrigt behøver virksomhedens netværk ikke at 
være begrænset til Norden. Gennem vores part-
nere kan vi give jer adgang til et globalt VPNnet-
værk, så i princippet kan I binde et ubegrænset 
antal lokationer sammen over hele verden.

Læs mere om Nordic Connect på www.telenor.dk/
erhverv.


