
Fakta om Internet Access

 Tilgængeligt i hele Danmark

 Op til 1 Gbit/s i begge retninger (symmetrisk)
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Internet Access 
– den hurtige vej til internettet

Al forretning handler om at finde den optimale balance. 
Balancen i spørgsmålet om investeringer i ny teknik versus 
investeringer i anden teknik – og balancen mellem forskel-
lige produktionsfremmende løsninger og arbejdsgange. 
Det handler om at finde balancen mellem forventninger 
og resultat og mellem, hvor mange penge man har råd til 
at investere i nye løsninger til f.eks. datakommunikationen, 
og hvor mange penge man kan forvente, at løsningen vil 
generere. 

Øget tilgængelighed kræver bedre sikkerhed
Som et aspekt af dette handler det om at finde en balance 
mellem det stadig større krav til tilgængelighed og det 
fortsatte krav til sikkerhed. Såfremt tilgængeligheden 
øges, er man nødsaget til at tage et endnu fastere greb  
om sikkerheden. Og samtidig kan man spørge sig selv, hvor 
meget mere kapacitet, dvs. båndbredde, man har behov 
for, når tilgængeligheden skal øges. 

Med Internet Access fra Telenor får din virksomhed en 
meget omkostningseffektiv adgang til internettet. Du får 
en permanent forbindelse, der kan tilpasses netop din 
virksomheds behov for båndbredde og tilgængelighed. 

Telenor leverer Internet Access via enten fiber- eller 
radiokædeforbindelse. Hvis du vælger forskellig frem-
føringsmetode til redundante linjer, opnår du ekstra 
sikkerhed og derved ekstra høj tilgængelighed for din 
virksomhed. Som kunde hos Telenor kan du frit vælge, 
hvilket niveau af tilgængelighed du ønsker.

Internet Access fås som symmetrisk forbindelse i bånd-
bredder fra 6 Mbit/s op til 1 Gbit/s. Du vælger forbindelse 
efter virksomhedens behov for kapacitet og funktion. 

Telenors core-netværk er bygget i en redundant struktur, 
hvilket betyder, at der er alternative veje for trafikken,  
hvis der skulle opstå en fejl et sted i nettet. Desuden viser 
statistikker, at der meget lidt forsinkelse, ”jitter” og pakke-
tab i vores net.



Internet Access – seriøs adgang til internettet
Uanset om din virksomhed har en web-, ftp- eller anden 
server på netværket og dermed et udtrykt behov for bånd-
bredde i begge retninger, eller blot skal browse og hente/
sende e-mails, er Internet Access den helt rigtige løsning.

Telenors internet – aldrig overbelastet
Hvis du vælger Telenor som leverandør, har din virksomhed 
altid adgang til den aftalte kapacitet. Vi garanterer, at 
kapaciteten i vores net altid er større end det samlede 
behov for alle tilsluttede adgange. Vi er til stede på alle 
nationale knudepunkter og har desuden direkte forbin-
delse, det såkaldte ”direct peering”, mellem vores net og 
andre store operatørers net. Dette betyder, at trafikken 
ikke behøver at passere nogen knudepunkter, men kan gå 
direkte til de største operatørers net.

Ethernet hele vejen
Vi er ansvarlige for tjenesten helt frem til dit udstyr. 
Netværksprotokollen er IPv4, og grænsesnittet er Ethernet.

Tillægstjenester

 Udvidet SLA

 Ekstra IP-adresser

 Access redundans

Basistjenesten omfatter:

 Fremføring via enten fiber eller radiokæde

 IP-anmodning (8 faste IP-adresser)
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