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1. Flex - egenskaber 
Accessmetoden Flex anvendes, når Telia leverer IP-konnektivitet til kundens VPN via et adgangsmedium, der ikke 
nødvendigvis er tilvejebragt af Telia. Flex kan etableres over mange forskellige infrastrukturer for IP-transport. Kunden 
er selv ansvarlig for at sørge for passende transportmedia, som tilgodeser det ønskede kvalitetsniveau. 
 
En almindelig anvendelse af Flex er at etablere adgang til virksomhedens fælles IP-VPN på mindre lokaliteter, hvor en 
privat fast access ikke er omkostningseffektiv, eller hvor Telia ikke kan levere infrastrukturen. I sådanne tilfælde kan 
kunden købe en internetforbindelse fra en lokal Internet Service Provider (ISP). Telia installerer herefter en router i 
kundens lokaler. Routeren konfigureres med en sikker tunnel over internettet til kundens VPN. 
 
En anden måde, som Flex undertiden anvendes på, kaldes “Remote Access”. I dette tilfælde er en separat CPE ikke 
nødvendig for at etablere den sikre tunnel. Clientsoftware i kundens arbejdsstation tilvejebringer og styrer den sikre 
tunnel. 
 
Flex har følgende karakteristika: 
• IP-konnektivitet er det vigtigste krav 
• Sikre tunneler til kundens VPN over internettet 
• VPN-konnektivitet 
• Adgang for store og små anlæg 
• Global dækning (findes i mere end 50 lande) 
• Begrænset serviceniveauaftale (SLA) 
• Trafikprioritering understøttes ikke 
 
Flex kan også kombineres med firewall-tjenester, som nærmere angivet i beskrivelsen af værdiforøgende tjenester. 
 
 

2. Teknisk beskrivelse 
Grundlæggende findes to typer af tekniske løsninger, som anvendes, når Flex benyttes til at tilslutte en kundes Data-
Net-løsning (VPN): 
• Flex CPE-tilslutning 
• Flex Client-tilslutning 
 
2.1 Flex CPE-tilslutning 
Den anvendte teknik er hovedsagelig krypteret tunnelering. På kundelokaliteten placeres en CPE, og ved hjælp af et 
kundededikeret VPN-tilslutningspunkt som terminereringshub i kundens VPN kan praktisk taget et hvilket som helst 
antal VPN-tunneler hos kunden få sikker access via internettet til kundens VPN. 
 
Kunden er ansvarlig for tilvejebringelse, oprettelse og vedligeholdelse af en særskilt internetadgang til sit anlæg fra en 
lokal ISP (i mange lande kan dette også leveres af Telia). Internetadgangen skal være med fast IP-adresse. 
 
Telia placerer en router i kundens lokaler, som er tilsluttet ISP-routerens Ethernet-tilslutning og kundens lokale LAN. 
Routeren konfigureres og administreres af Telia, og der oprettes en sikker krypteret tunnel til accesspunktet i kundens 
VPN og/eller direkte mellem slutpunkterne. 
Tunnelen konfigureres med IPSec. 
Termineringspunktet (Access Point) i Flex CPE defineres pr. VPN og har en total kapacitet på 2 Mbit/s. Som tilvalg 
kan leveres 10 og 100 Mbit/s. 
 
Der stilles følgende krav til kundens anlæg: 
• Der skal være internetadgang, og navnet på internetoperatøren (ISP) skal oplyses. 
• Ethernet 10/100 halv eller fuld duplex grænseflade i kundens LAN skal være tilgængelig for tilslutning af CPE. 
• Der kræves en offentlig IP-adresse med undernetmaske til kommunikation mellem ISP-router og CPE. 
• Default Gateway-adresse med undernetmaske. 
• IP-adresser i lokal LAN skal være tilpasset det øvrige intranet (VPN). 
• CPE skal være placeret uden for kundens firewall. 
 
Når routertilslutningen er oprettet, betragtes Flex-anlægget som en del af kundens VPN og overvåges og administre-
res i henhold til aftalen. 
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2.1.1 Kundeplaceret udstyr - CPE 
Telia vælger, hvilket CPE-udstyr der skal anvendes. CPE leveres med to Ethernet grænseflader, en for LAN-siden og 
en for WAN-siden. Efter anmodning kan kunden få oplysning om Telias valg af CPE. 
 
Opbygning af lokalnet i bygninger, patchkabler og transceivere indgår ikke i Telias tilbud. Dette må bestilles separat, 
og vilkårene herfor skal aftales. 
 
2.1.2 Kapacitet 
CPE kan leveres med to forskellige dataoverførelseshastigheder: 
• 4 Mbit/s 
• 10 Mbit/s 
For begge muligheder understøttes 10 og 100 Mbit/s LAN Ethernet grænseflade. På WAN-siden (siden som tilsluttes 
mod ISP-udstyret) understøttes Ethernet-grænseflade 10 Mbit/s for 4 Mbit CPE og 10/100 Mbit/s for 10 Mbit CPE. 
 
2.1.3 Routningsprotokoller  
For at opretholde en korrekt routningstopologi i kundens VPN skal routningsoplysninger distribueres i nettet. I Flex 
anvendes normalt statisk routning. 
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