
Telia Managed VPN (virtuelt privat netværk) giver 
din virksomhed mulighed for at lade medarbejderne 
bruge filer, data og applikationer, der befinder sig på 
virksomhedens netværk. Kommunikationen foregår 
ved, at der oprettes en tunnel (lukket netværk) over 
det åbne internet. Da trafikken er krypteret, kan 
uvedkommende ikke aflytte kommunikationen og  
få fat i fortrolige oplysninger.

Fordelen ved Managed VPN er, at din virksomhed 
ikke behøver bruge tid og ressourcer på at instal- 
lere og konfigurere VPN-software eller -udstyr.  
Det sørger Telia for.

Mobilitet og sikkerhed
Managed VPN sikrer, at fortrolige data ikke ender i 
de forkerte hænder, selvom en medarbejder taber 
eller får stjålet sin bærbare computer eller tablet.

Med Telia Managed VPN får dine medarbejdere 
krypteret adgang til jeres MPLS-netværk via et 
SSL-baseret (Secure Sockets Layer) VPN. Det vil 
sige, at systemet anvender samme SSL-teknologi, 
som beskytter webservere. Systemets opbygning 
giver en høj end-to-end-sikkerhed. Løsningen 
konfigureres efter behov. Den er totalt adskilt fra 
andre løsninger i virksomhedens netværk.

Løsningen er baseret på udstyr fra førende leveran-
dører inden for VPN-teknologi. Vores brugervenlige 
klientsoftware sikrer den størst mulige sikkerhed. 
Vi tager os af alle de softwareopdateringer, som er 
påkrævet, for at systemet kan opretholde et højt 
niveau af sikkerhed. Løsningen kan benyttes til 
Windows, Mac OS X, iPhone, iPad og Android (visse 
Android-versioner/modeller er ikke understøttet).

Klienten har mulighed for WAN-optimering. Det giver 
optimal udnyttelse af den båndbredde, medarbej-
deren har til rådighed.

Fjernadgang til firmanetværket
Managed VPN giver alle dine medarbejdere fuld 
fleksibilitet til at arbejde hvor som helst og når 
som helst, som om de sad direkte på det interne 
netværk.

ERHVERV

10
/1

4_
15

29
6

Telia installerer og driver VPN-løsninger, der giver medarbejderne sikker adgang  
til din virksomheds data fra hjemmearbejdspladsen eller på rejser.

Giv medarbejderne sikker  
adgang udefra

Telia Managed VPN

Medarbejderne har blandt andet 
følgende muligheder

• Adgang til virksomhedens filer.
• Direkte adgang til delte mapper og filer.
• Kan arbejde direkte i filer og data, som var 

de lokalt installeret.
• Ændringer foretaget på kontoret fungerer 

uden behov for ændringer på VPN.

Intet behov for hardware
Med en Managed VPN-løsning er der ikke behov  
for indkøb af hardware. Brugeradministrationen i 
løsningen kan f.eks. integreres direkte i et eksiste-
rende Active Directory.

Altid adgang
Medarbejderne har adgang til virksomhedens 
netværk døgnet rundt, året rundt. Telia står for 
supporten til en lav månedlig ydelse pr. bruger.

Det får I

• Adgang for brugere på farten.
• Adgang fra hjemmearbejdspladser.
• Sikker kommunikation med kryptering.
• Telia står for support og vedligehold.
• Fast pris.


