Nordic Connect
Sikker tilgang til bedriftens nettverk – på jobb, hjemme og på reise.

Nordic Connect er Telenors produktportefølje som danner plattformen bedriftsnettverk og gir din virksomhet enkle og
sikre kommunikasjonsløsninger både nasjonalt og nordisk på et lukket IP-basert nett - såkalt VPN. Plattformen håndterer
både data-, tale- og videokommunikasjon mellom virksomhetens lokasjoner uansett kapasitetsbehov og antall aksesser.
Vi tilbyr høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
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Våre nasjonale kundesentre i Norge, Sverige og Danmark
overvåker virksomhetens nettverk og tilbyr døgnkontinuerlig
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Fleksibilitet og tilpassede tjenester
Plattformen åpner for skreddersøm av nettverksløsninger
og individuelle tilpasninger på de enkelte lokasjonene.

Avdelingskontor

Partnere

Løsningsdesignet er fleksibelt slik at det kan tilpasses bedriftens
datatrafikkmønster. For din bedrift betyr det at virksomheten
enkelt vil være i stand til å reagere raskt på forretningsmessige
endringer. Eksempelvis kan man enkelt kan ta i bruk nye tjenester
eller legge til og flytte lokasjoner.
Nordic Connect har en rekke tilpassede tilleggstjenester som
for eksempel Betalingsaksess IP til BBS, IP-telefoni, sentralisert
internettaksess som gir alle lokasjoner lik tilgang til Internett med

eller uten en driftet brannmur som sørger for å ivareta bedriftens
sikkerhet. Nordic Connect gjør det enkelt og sikkert å jobbe mobilt
med f.eks. OutOffice, Mobilt Bredbånd, og Hjemmekontor med
ADSL, som alle kan kombineres med Nordic Connect. Oppkobling
med mobilt bredbånd mot ditt bedriftsnettverk gir også nye
muligheter for midlertidige kontorløsninger og lokasjoner uten
xDSL-dekning for å nevne noen. Se respektive produkters
produktblad for ytterligere informasjon.
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Behovstilpasset ytelse

Tjenestebeskrivelse

Virksomheten får ytelse tilpasset enkeltlokasjonenes behov.

Nordic Connect er en videreutvikling av Telenors IP VPN-tjeneste,

Tidssensitiv trafikk kan gis nødvendig prioritet. Kombinasjonen

implementert i Norge, Sverige, Danmark og Finland på egen

av tilpasset båndbredde og prioritering av datatrafikk gir et

infrastruktur.

kostnadsoptimalt og fungerende nettverksdesign for den enkelte.
På denne måten får man maksimal effekt av nettverket til lavest
mulig pris.

Løsninger for ulike behov
Virksomheter har ulike behov, og vi tilbyr Nordic Connect på
forskjellige nivåer: Managed Mobile, Basic, Plus og Complete.

Reduserte kostnader

•

Basic - for kontorer med enkle kommunikasjonsbehov

Med Nordic Connect blir all kommunikasjon internt og eksternt i

•

Plus - for kontorer med middels/avanserte

virksomheten samlet i ett nettverk. Dette gir økonomisk gevinst for

kommunikasjonsbehov

din bedrift.

•

Complete - for kontorer med avanserte kommunikasjonsbehov.

• Behov for færre linjer

•

Managed Mobile - for midlertidige kontorløsninger eller kontorer

• Høy kapasitet i nettet gjør det mulig å sentralisere servere som
igjen fører til færre investeringer i maskiner og utstyr
• En komplett, driftet og overvåket tjeneste helt frem til LAN-port
på kundeplassert router.

uten xDSL-dekning
Nordic Connect Webline - overvåkingsverktøy
Vi tilbyr våre kunder et overvåkingsverktøy som vi kaller Webline.
Verktøyet er tilgjengelig for alle tjenester som leveres på vår Nordic
Connect plattform og gjør det enkelt for bedriften å få oversikt over
sitt eget VPN- nett i hele Norden. Din bedrift får opprettet en lokal
administrator som kan tildele tilgang til øvrige driftspersonale.
Informasjon og kontakt
For mer informasjon om Nordic Connect se våre nettsider:
telenor.no/bedrift. Du kan også ringe kundeservice
på telefon 05000.
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