
Muligheder

• Privat rack 1/4, 1/2 eller 1/1 rack 2-10 HU.
• Mulighed for udvidelse efter behov.
• Virtuel server.
• Managed løsninger på servere, routere 

og firewalls.
• Geografisk adskillelse.
• Direkte forbindelse via MPLS.

Måske har jeres virksomhed ikke plads til flere 
servere. Måske har I brug for et mere sikkert rum til 
en bestemt server. Måske vil I gerne have hurtigere 
svartider. Alle de mål kan I opnå ved at flytte jeres 
virksomheds servere til Telia. Med Telia Co-Location 
bliver serverne placeret i et professionelt og sikkert 
datacenter.

Høj sikkerhed
Vi overvåger alle Telias datacentre døgnet rundt.  
Der er høj sikkerhed i forbindelse med adgang:  
Kun godkendt personale har adgang, og I får ud- 
leveret personlige ID-kort. Telia foretager video- 
overvågning og logning af samtlige personer,  
som kommer og går på området.

Vores datacentre har redundant forsyning af strøm 
og køling. Der er brand- og røgalarmer samt iner-
genbrandslukningsanlæg, så jeres udstyr ikke tager 
skade ved brand.

Vi kan også tilbyde redundans mellem flere af vores 
datacentre.

Kvalitet og multi-peering
Telias datacentre leverer høj kvalitet. Vi har 
peering-aftaler med blandt andre AMS-IX, Cogent 
og Level3. Det giver forbedrede svartider og tra-
fik-redundans. Vælger I at placere jeres servere hos 
Telia, får I direkte adgang til vores fiberbackbone og 
fordelene ved en lynhurtig fiber-forbindelse.

Lynhurtig IP-port med fri trafik
Som en del af løsningen medfølger en IP-port med 
en hastighed på op til 1 Gbit/s alt efter behov.  
Som standard får I fri trafik, så I undgår ubehagelige 
ekstraregninger for trafikforbrug.

Ved ekstern placering af virksomhedens ser-
verudstyr slipper I for udgifterne til at oprette og 
vedligeholde eget serverrum. Dem er der typisk 
høje krav til, både når det gælder temperatur og 
brandsikkerhed.

Fleksible løsninger med høj sikkerhed
Telia leverer footprints eller rackplads efter de krav, 
din virksomhed har til strøm og netværk. Vi kan 
levere plads i et lukket eller åbent miljø alt efter jeres 
krav til sikkerhed og adgang til udstyret.

Her kan I vokse uden besvær
Hos Telia kan jeres virksomhed vokse uden at bruge 
større summer på infrastruktur. I slipper også for 
besværet, hvor stigende regulering og kompleksitet 
vanskeliggør udbygning og vedligeholdelse. 

Outsourcing er en sikker og fleksibel løsning, hvor  
I bevarer kontrollen med jeres infrastruktur, mens  
I lader Telia stå for vedligeholdelse, drift og opgra-
dering.
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Jeres virksomhed kan spare plads og udnytte fordelene ved et  
professionelt driftsmiljø ved at flytte jeres servere ud til Telia.

Flyt serverne ud af huset

Telia Co-Location



Leverancemodeller:
Serverhosting og rackskabe
Hosting af servere eller andet dataudstyr er 
beregnet til virksomheder, der kan administrere det 
meste selv, men gerne vil drage nytte af vores sikre 
driftsfaciliteter. I står for installationen og har selv de 
nødvendige licenser. I kan skifte enheder og ændre 
mængden af udstyr, når der er behov for det.
Hvis I får brug for hjælp, står vores teknikere 
naturligvis til rådighed. I vælger selv, hvor meget 
rackplads I har behov for: 2, 4, 6, 8 rack units eller 
1/4, 1/2 eller 1/1 skab.
Hvis virksomhedens behov ændrer sig undervejs, 
kan vi naturligvis hjælpe med en ny løsning.

Dedikeret server
En dedikeret server er for de virksomheder, der har 
et omfattende pladsbehov samt krav om installering 
af specielle applikationer på serveren. I lejer løsnin-
gen, der kan skræddersys. Den er udelukkende til 
jeres virksomheds brug. I står selv for installationen 
og besidder selv de nødvendige licenser. Vælg 
mellem Microsoft Windows- eller Unix-platform.

Managed server
Vores managed servertjeneste er for virksomheder, 
der ønsker at frigøre ressourcer ved at udlicitere 
ansvaret for servere og applikationer. Vi tager hånd 
om jeres servere og andet udstyr, så I kan fokusere 
på jeres kerneforretning.

Virtuel server
Den virtuelle server har sin egen virtuelle hardware: 
processorer, hukommelse, harddisk og netværk. 
Forskellen fra traditionel serverhosting er, at ram-
merne og begrænsningerne for traditionelle servere 
skyldes den fysiske hardware, hvorimod virtuelle 
servere kan skaleres efter behov. Det giver optimale 
driftsvilkår og fleksibilitet ud over det normale.

Det får I

• Besparelse på at etablere og drive  
serverrum.

• Sikkerhed med adgangskontrol og  
overvågning.

• Forbindelse til Telias redundante  
backbone.

• Redundant strøm – UPS og generator- 
forsynet.

• Køling, dimensioneret efter minimum  
n+1 ved maksimal belastning.

• Inergenbrandslukning.
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Co-Location


