Privat 4G-netværk
Sikkert – hvor & når som helst

Effektiviser din infrastruktur

Mange organisationer har en kompleks infrastruktur for datakommunikation, som består af flere
forskellige teknologier. Det kan være moderne
fiber-forbindelser der forbindes med det forældede
kobbernet eller radio- og satellitforbindelser.

Fordele ved privat 4G-netværk fra Net1

Net1 tilbyder en mere omkostningseffektiv løsning,
der er sikker og kan tilpasses jeres individuelle
løsning. Vi tilbyder et privat 4G-netværk, der kan

rumme alle dine dataforbindelser i vores moderne
LTE-netværk med Skandinaviens bredeste dækning.
Dine forbindelser er helt adskilt fra internettet og
vores øvrige kunders trafik. Du behøver derfor ikke
at bekymre dig om sikkerhedsproblemer. Vi sørger
for, at du har det rigtige udstyr, den rigtige opsætning og de nødvendige tillægstjenester.

Kan bruges som primær forbindelse, hvor din eksisterende

✔ infrastruktur ikke kan nå, eller som sekundær forbindelse, så du
opnår en ekstra robust sikring mod, at din forbindelse går ned.
Du får et privat 4G-netværk i Net1’s netværk, som har den

✔ bredeste dækning i Skandinavien.

Kommunikationen foregår helt adskilt fra internettet og anden

✔ datatrafik i vores netværk. Derfor er sikkerheden i højsædet.

Fjerner behovet for kobbernet, radioforbindelser, satellitforbindelser m.m.

✔
Helhedsløsning, der bare virker, og sikrer, at dine dataforbindelser
✔ fungerer problemfrit.
✔

Let at komme i gang med, skalerbar og fleksibel, så du får en
langsigtet kommunikationsløsning.

Services
• Privat netværk (VPN)
• Konfiguration
• Monitorering
• Udvidet support

Services
Dataforbindelser:
• Robuste dataforbindelser
• M2M-forbindelser til
ubemandede enheder
Dataforbindelse

Udstyr

Udstyr:
• Certificerede routere
• Certificerede antenner
• Tilbehør

En helhedsløsning du kan stole på

Sådan virker det
Et privat 4G-netværk fra Net1 består af forbindelser, udstyr og services, der tilsammen skaber en
helhedsløsning, du kan stole på.
Din basisløsning består af vores mobile VPNtjeneste, der sikrer, at dine enheder kan tilsluttes
direkte til dit interne firmanetværk. Vi sikrer, at al
kommunikation er adskilt fra internettet og anden
trafik i vores netværk. Ingen uvedkommende kan
komme ind i dit netværk, og derfor skal du ikke
bekymre dig om sikkerhedshuller, virus eller overbelastningsangreb.
Alt afhængigt af de behov, du har i andre henseender, udvikler vi en samlet løsning baseret på
vores produkt- og serviceportefølje.
Blandt andet tilbyder vi:
Abonnement - Dataforbindelser, der passer til
alle dine forskellige behov, uanset om det er med
høj/lav hastighed eller små/store datamængder.

Dataforbindelse

Udstyr

Udstyr - Vi tester og certificerer routere, antenner og tilbehør og hjælper dig med at finde det
rigtige udstyr.
konfiguration - Spar tid og personale, når vi
konfigurerer dit udstyr. Du får en verificeret, konfigureret router, der sendes direkte til installatøren.
Monitoreret forbindelse - Når en forbindelse altid skal virke, tilbyder vi overvågning og
fjernkonfiguration. Undgå dyre besøg i marken, og
lad vores teknikere hjælpe dig.
Udvidet support - Til vores vigtigste kunder
tilbyder vi en udvidet support, hvor du får direkte
adgang til et supportteam med høj faglig erfaring
og ekspertise inden for vores services og produkter. De har stor viden om netop din løsning og kan
hurtigt hjælpe, hvis du har udfordringer.

Konfiguration

Monitorering

Rapportering

Support

