
NETTVERK SKREDDERSYDD FOR 
DIN BEDRIFT

SD-WAN OVER ET OFFENTLIG
NETTVERK

Administrer selv

HYBRIDNETTVERK 
Koble sammen dynamiske kontor 

til bedriftsnettverket 

Hybrid SD-WAN
Med SD-WAN kan du bruke både 
DataNet og internett-tilkoblinger 

på samme lokasjon

FORDELER MED TJENESTEN
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TJENESTEN ER TILGJENGELIG OVER 
HELE VERDEN

PUBLIC CLOUD TJENESTER BLIR  MER 
TILGJENGELIG FOR BRUKERNE I DIN 
VIRKSOMHET 

DET PROGRAMMERBARE BEDRIFTS-
NETTVERKET LAR DEG KOBLE TIL EN 
NY LOKASJON PÅ FÅ DAGER 

SD WAN INTEGRERES SØMLØS MED DITT 
EKSISTERENDE BEDRIFTSNETTVERK  

TJENESTEN FUNGERER PÅ TOPPEN AV 
ENHVER IP-TILKOBLING 

Telia SD-WAN er en programvaredefinert nettverksløsning 
for å bygge et lukket, administrert og sikkert internt bedrifts-
nettverk på toppen av enhver IP-forbindelse. Løsningen er 
utviklet for å koble sammen flere kontorer eller selskaper 
og andre organisasjoner.

Telia SD-WAN tilpasser seg fleksibelt til behovene i din virksomhet, og du kan 
enkelt administrere hele bedriftens nettverk sentralt fra skyen. Tjenesten gir 
en sanntidsvisning av utnyttelsen av ditt nettverk, og lar deg overvåke status 
og kvalitet på tilkoblingene til din virksomhets lokasjoner og prioritere trafikken 
til applikasjoner som bruker nettverkskapasitet. Takket være den 
automatiserte nettverksfunksjonaliteten tilpasser nettverket seg raskt og 
fleksibelt bedriftens krav.
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SD-WAN tilpasser seg 
dine behov 

HOVEDKONTOR aVDELINGSKONTOR

public cloud interneTt
TJENESTER

sENTRALISERT
aDMINISTRASJON

sd-wan interneTtmpls

Automatisering og
selvbetjening

transparens på et 
detaljert nivå 

trafikk styring

•  Brukervennlig kundeportal
•  Automatisk utplassering

•  Tra�kk på applikasjonsnivå
•  Ruting på applikasjonsnivå
•  Tra�kkprioritering

•  Lokal internett Breakout
•  Ruting på applikasjonsnivå
•  Tra�kkprioritering

Informasjons sikkerhet Nettverk konfigurering Integrasjoner

•  Tra�kk kryptering
•  Brannmur funksjoner
•  Web innhold �ltrering

•  Segmentering 
•  Nettverkstopologier
•  Høy tilgjengelighet

•  Virtuelle nettverksfunksjoner
•  Servicekjeder
•  REST API

I SD-WAN er fokuset på brukeropplevelsen av tjenestene. Nettverket og konfigurasjonen 
administreres enklere og raskere gjennom vår brukervennlige kundeportal. Du velger selv om 
Telia skal administrere tjenesten eller om du ønsker å foreta oppdateringene selv. Takket være 
et godt grafisk brukergrensesnitt og innsyn i trafikken, tilpasser bedriftsnettverket seg enkelt til 
din bedrifts behov og krav.

Med Telias SD-WAN bedriftsnettverk smelter fleksibilitet sammen med din bedrifts behov, og 
du kan alltid være sikker på at ditt bedriftsnettverk raskt og enkelt tilpasser seg bedriftens 
krav. Kontakt oss for å få vite mer om vår SD-WAN-løsning.

For mer informasjon: telia.no/bedrift/sd-wan


