TDC Erhverv Mobilnet

Forretning på Danmarks bedste mobilnet
Mobilitet og uhindret adgang til internet og virksomhedsdata
er naturlige krav i erhvervslivet. Arbejdsglæde, trivsel og god
kundeservice afhænger af gode dataforbindelser, men det er
ikke altid muligt at etablere en fast forbindelse. TDC Erhverv
har udviklet Mobilnet som et tilbud til virksomheder, der ikke
vil gå på kompromis med sikkerhed, hastighed og sikker kommunikation mellem lokationer.
Hvordan fungerer det
TDC Erhverv Mobilnet sikrer mobil dataforbindelse til din
virksomheds internet- eller MPLS-løsning. Mobilnet er målrettet
steder, hvor du har brug for en løsning i bevægelse, eller hvor
det ikke er muligt at anvende en fast forbindelse. Det kan fx
være på en byggeplads, en målestation eller i forbindelse med
en bogbus eller andet i bevægelse.
Hvilke fordele giver det
Løsningen giver adgang til Danmarks bedste mobilnet og kan
naturligvis bindes sammen med dine øvrige virksomhedsadresser.
TDC Erhverv Mobilnet etablerer forbindelse til internettet og/
eller jeres MPLS-netværk, hvor vi sikrer, at trafikken i mobilnettet routes via krypterede tunneller til internettet eller jeres
MPLS netværk.

Kontakt TDC Erhverv eller din Account Manager for at høre mere
om, hvordan du kan få opfyldt dine behov. Eneste krav er, at der
skal være mobil dækning indendørs i det lokale, hvor routeren
skal installeres.
Bemærk, at nogle af TDC’s tjenester ikke understøttes via TDC
Erhverv Mobilnet. Det gælder TDC’s ip-telefonitjenester som
One og Scale, alarmer/Alarmnet, bredbåndstelefoni og QoS.
TDC Erhverv Mobilnet standardfaciliteter
• Installation af løsningen v/TDC tekniker
• Professionel router inkl. 3 meter antennekabel og 2 antenner
til indendørsbrug
• Mobilabonnement inkl. 50 GB data pr. måned
• Adgang til TDC’s 2G/3G/4G mobilnetværk
• Fejlretning Hverdage 8-20 på routeren
Ekstra tilkøb til TDC Erhverv Mobilnet
• Overvågning
• Ekstern antenne til Cisco router med antennekabel på op til
23 meter til både uden- og indendørs brug
• Fejlretning Alle dage 8-22 på router
• Fejletning Alle dage 0-24 på router
• Ekstra datapakker
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Ideelle placeringer af den eksterne antenne:
• I nærheden af et vindue
• Den ene antenne skal tilsluttes routeren, den anden til anten
neholder
• Minimum 17-18 cm afstand mellem de to antenner i samme
højde og altid i lodret position
• Placér helst antennerne i en retning, hvor der er en TDC
mobilmast
• Tunge bygnings- og metaldele som tag og vægge mellem
antennerne og TDC mobilmasten nedsætter mobilsignalet

Opsætning af antennerne
Opsætning af antennerne indvendigt i samme rum uden
gennemboring er med i prisen for oprettelsen af TDC Erhverv
Mobilnet. Det skal blot kunne foregå samme dag som installation af router.
Udvendig/indvendig installation i andet rum/gennemboring er
ikke med i oprettelsesprisen, og vi afregner derfor opgaven i
forhold til tid og materialer.
Montering af udvendig antenne på køretøjer er en specialopgave, der kan varetages af autoriserede autoværksteder.
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Teknik
• Ved MPLS og fast ip-adressetildeling routes datatrafikken via
en krypteret tunnel (IPSEC med AES kryptering)
• Trådløs funktionalitet (Wi-Fi) afhænger af den router, der
indgår i løsningen
• Ved integration af TDC Erhverv Mobilnet og MPLS er det
vigtigt at foretage en vurdering af sikkerhedsniveauet fx via
ekstra firewall, da der med løsningen er direkte adgang til jeres
MPLS-netværk fra routeren
• Hastigheden afhænger af afstanden til mast samt antal
samtidige brugere
• Ved fuld brug af de inkluderede GB reducerer vi hastigheden
til 256 kbit

