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1. Formål med tjenesten Telia Company DataNet 
Telia Company DataNet, i det følgende benævnt “Tjenesten”, henvender sig til små og store virksomheder, som i de-
res forretningsaktiviteter er afhængige af national og/eller international netstruktur på tværs af geografiske afstande og 
landegrænser.  
 
Tjenesten er en fleksibel IP-kommunikationsløsning for Kunden. Den kombinerer Kundens lokalnet på forskellige 
adresser til én enkelt overvåget netværksenhed, en VPN (Virtual Private Network). Tjenesten tilbyder ikke blot intra-
netservice omfattende alle Kundens adresser, den giver også tilslutningsmulighed for IP-tjenester baseret på Telias 
net for alle kunder, som er tilsluttet VPN-tjenesten.  
 
Hver Tjenestes tilslutningspunkt til VPN kan realiseres individuelt med den bedst egnede transportteknik, afhængig af 
kommunikations- og tjenesteniveauets behov samt geografisk dækning.  
 
Basis for konceptet er IP-VPN arkitekturen, der genereres som avanceret og virtualiseret arkitektur med platforme til 
levering af Tjenesten.  
 
Nedenstående figur er forenklet for overskuelighedens skyld og indeholder ikke alle elementer i en løsning.  
Løsningerne for de enkelte virksomheder kan afvige fra den her viste. 
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2. Tjenestens sammensætning 
Tjenesten defineres i tre lag: Foundation, Access Methods og Value Added Services (VAS).  
 
Foundation indeholder komponenter, der indgår i den totale kundeløsning, herunder grundlæggende teknik og imple-
mentering af VPN-løsning. Basic Foundation er obligatorisk og indgår som standardkomponent. Udvidelser til Founda-
tion-komponenterne kan tilbydes som VAS. 
 
Access Methods (accessmetoder) omfatter tre forskellige metoder for adgang til Kundens DataNet-løsning; disse le-
veres pr. adresse afhængig af behov og ydeevne samt geografisk udstrækning. Metoderne benævnes henholdsvis 
Multi, Basic og Flex. Accessmetoderne giver mulighed for at skræddersy Tjenesten efter lokalt behov og er nemme at 
udvide, indskrænke og ændre; ligeledes kan de nemt integreres/migreres med traditionelle VPN-tilslutninger. 
 
Flex understøttes ikke for lokale norske kunder. Basic er i øjeblikket tilgængelig lokalt i Sverige og Norge.  
 
VAS er valgfrie og giver Kunden mulighed for at forbedre ydeevne og værdien af løsningen. 
 

 
 
Foundation indeholder komponenter, der indgår i den totale kundeløsning, herunder design og implementering af 
VPN-løsning. Grundlæggende Foundation-komponenter kan tilbydes som VAS. 
 
 

3. Beskrivelse af tjenestefunktioner 
Tjenestekonceptet er baseret på sikker og åben netværksarkitektur, og hovedidéen er at tilvejebringe en eller flere IP-
VPN for hver kunde. I hvert accesspunkt forsynes Kunden med forbindelsesmulighed til resten af Kundens VPN og til 
VAS. 
 
Tjenesten tilbyder en kundespecifik og standardiseret løsning, der kombinerer fleksibilitet, skalérbarhed og funktionali-
tet og er optimeret til at imødekomme alle kundebehov og krav. Dækningen kan være begrænset, afhængig af, hvor-
vidt den enkelte accesskategori er til rådighed på hver adresse, hvilket er nærmere angivet i beskrivelserne af access-
metoderne.  
 
Løsnings-/VPN-design og implementering samt grundlæggende vedligeholdelse af løsningen betragtes som en del af 
den funktionalitet, som er indeholdt i Foundation-komponenten. Foundation-komponenter, som er indeholdt i løsnin-
gen, kan ændres, når Kundens behov for netopbygning ændrer sig. 
 
Som tidligere beskrevet defineres Tjenesten i tre lag:  
• Foundation  
• Access Methods  
• VAS 
 
3.1.1 Foundation 
Foundation indeholder grundlæggende og centrale funktioner og egenskaber for den administrerede VPN-løsning og 
er altid inkluderet i den leverede tjeneste.  
 
Nogle komponenter i Foundation finder anvendelse, når løsningen tages i brug eller ændres; andre komponenter er til 
stede hver dag gennem hele kundeløsningens levetid. 
 

   

  

 

 
 * Sikker kundeløsning med IP-VPN-tilslutningsmulighed 

* Indbygget tilslutningsmulighed for værdiforøgende tjenester 
* Løsningsdesign 
* Installation, konfiguration og dokumentation 
* Drift og overvågning 24/7/365 
* Helpdesk med mulighed for at afgive fejlmeldinger 24/7/365 
* Webbaseret grænseflade med selvbetjeningstjenester for Kunden 
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Udvidede funktioner og tjenesteniveauer betegnes som VAS. 
 
3.1.2 Komponenter i forbindelse med implementeringen  
Løsningsdesign  
Ud fra de oplysninger, som gives af Kunden (ladressens IP-adresser, krav til trafikklasse, VPN IP-adresseplan og krav 
til VPN-trafikflow), udformer Telia en løsning, der tilsikrer funktionalitet i overensstemmelse med Aftalen.  
 
Grundlæggende løsningsdesign fastlægges ved førstegangsinstallation af Tjenesten, og når Tjenesten ændres (op-
/nedgradering, tilføjelse/sletning/ændring af tilslutninger og tjenestekomponenter). Tilføjelse/sletning/ændring af en 
enkel tilslutning kan berøre andre tilslutninger i VPN-nettet eller andre VPN-funktionaliteter.  
Implementeringen af VPN giver endvidere Kunden dedikeret tilslutningsmulighed til flere forskellige VAS IP-tjenester 
fra Telia via virtualiseret arkitektur med platforme til levering af Tjenesten.  
 
Installation, konfiguration og dokumentation af løsningen  
Projektstyring af installationen og dedikerede specialister ved idriftsættelsen sikrer, at den leverede løsning har den 
aftalte funktionalitet. Kunden er ansvarlig for at udpege en kontaktperson i forbindelse med installation og levering. 
For større leveringer etableres en projektgruppe med repræsentanter fra Kunden og fra Telia. Ved mindre og mere 
enkle projekter med Basic-access, kan muligheden for installation via selvbetjening hos Kunden være relevant (plug-
in og automatisk konfiguration via download).  
 
Konfigurationen af alle tjenestekomponenter (CPE (kundeplaceret udstyr)-konfiguration, backbone VPN-konfiguration 
og valgte VAS-komponenter) udføres i henhold til den specifikation, som er fastlagt ved udarbejdelse af løsningsde-
sign. Når leveringen af Tjenesten er fuldført, opretholder Telia detaljeret dokumentation over den installerede løsning. 
Dele af dokumentationen, dvs. specifikationen over de tjenestekomponenter, som er installeret hos Kunden, leveres til 
Kunden via Kundens selvbetjeningsside. 
 
3.1.3 Aktive grundkomponenter  
Administration og tilsyn/overvågning  
Efter den indledende projektering og implementering varetager Telia drift af VPN-løsningen og holder denne opdate-
ret. Kundens VPN-løsning overvåges af Telias driftscentre døgnet rundt, syv dage om ugen. Routere og andre typer 
af CPE-udstyr, som er inkluderet i tjenesten, overvåges til konstatering af eventuelle fejl. Disse analyseres, og aktivite-
ter til genetablering af tjenesten startes i henhold til aftalen om Service Level Agreement (SLA). 
 
Helpdesk 
Helpdesk betjenes ifølge Aftalen med to sprog: modersmålet i pågældende land + engelsk. Helpdesk er tilgængelig 
døgnet rundt, syv dage om ugen.  
 
Webbaseret administration og rapportering for tjenesten  
Telia opretholder løbende en platform til håndtering af Tjenesten. Kunden får gennem en webbaseret selvbetjenings-
grænseflade adgang til funktioner og rapportering vedrørende VPN-tjenesten.  
 
Via selvbetjening kan Kunden: 
• Få oplysninger om aktuelle abonnementer, f.eks. adresse, tjenestetype og tilslutningskapacitet.  
• Få standardfejlmeldinger og følge processen med genetablering. 
 
3.2 Accessmetoder: Multi, Basic og Flex  
Kundens accessmetode til tjenesten afhænger af bestilt funktionalitet og geografisk placering. Adgang til Tjenesten 
leveres i tre kategorier: Multi, Basic og Flex. Fejlmeldingsoplysninger omfatter fejlnummer, tidspunkt, fejlbeskrivelse 
og status. 
 
Multi er første valgmulighed for access, da der her er mest funktionalitet og fleksibilitet i relation til trafiktopologi. Basic 
er en alternativ, begrænset og standardiseret accessmetode til anvendelse, hvor Multi ikke kan leveres, eller når det 
brede spektrum af valgmuligheder under Multi ikke er påkrævet. Nærmere oplysninger vedrørende Multi, Basic og 
Flex findes i de adgangsspecifikke tjenestebeskrivelser.  
 
Multi  
• Prioritering af trafik, finmasket (fully meshed) nettopologi. Stjernetopologi (hub-and-spoke) kan tilvælges.  
 
Basic 
• Begrænset funktionalitet, kun grundlæggende LP-VPN tilslutningsmulighed, begrænset trafikprioritering. Fast el-

ler trådløs.  
 
Flex 
• Ingen trafikprioritering, infrastruktur med fleksibel access og sikker tunnelering.  
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3.2.1 Multi  
Multi er det primære valg som accessmetode til Tjenesten i de nordiske lande (og andre lande, hvor det kan leveres). 
 
Multi er velegnet når:  
• Kundens datawarehouse er fordelt på flere servere inden for Kundens net.  
• Applikationer i Kundens net er virksomhedskritiske. 
• Tjenesten er væsentlig del af Kundens forretningskoncept. 
 
Multi er en avanceret accesskategori, der egner sig til steder, der er karakteriseret ved:  
• Mix og prioritering mellem data, Voice over LP (VoLP) og videoapplikationer. 
• Flere samtidige Multi-adgange til en VPN konfigureres med fully meshed nettopologi. Denne topologi nedbringer 

mængden af gennemgående trafik på en central lokation og gør bedre brug af transportkapaciteten.  
• Sikkerhedskrav og forudsigelig ydelse. 
• Pålidelighed og skalérbarhed. 
 
Multi giver mulighed for et mix af forskellige trafiktyper (voice, video og data) ved at implementere Class of Service-
konceptet (CoS). Nettet kan prioritere mellem klasser i en fastsat rækkefølge. Udvidelser af funktionaliteten er uddy-
bet i beskrivelsen af VAS. 
 
3.2.2 Basic 
Basic er velegnet, når det gælder håndteret access, hvor Multi ikke er tilgængelig, eller hvor enkel access til virksom-
hedens IP-VPN er hovedkravet.  
 
Basic er velegnet når:  
• Multi ikke kan leveres  
• Tilslutningsmulighed til virksomhedens IP-VPN er hovedkravet  
 
Basic er en accesskategori, der egner sig til steder, der er karakteriseret ved:  
• Håndteret IP-tilslutningsmulighed er det væsentligste behov.  
• Tilslutninger med kort levetid.  
• Høj kapacitet er ikke påkrævet.  
• Højt niveau af SLA er ikke påkrævet.  
• Intet eller begrænset behov for trafikprioritering.  
 
Med Basic tilbydes enkel håndteret adgang til nettet med begrænset funktionalitet. Basic leveres med fast eller trådløs 
access.  
 
3.2.3 Flex 
Flex er velegnet når:  
• IP-tilslutningsmulighed er det primære krav.  
• Ønsket geografisk dækning er ikke mulig inden for den infrastruktur, der leveres af Telia.  
• Behov for adgang fra mindre kontorer og hjemmearbejdspladser og mobil adgang til VPN.  
 
Flex er en accesskategori, der egner sig til steder, der er karakteriseret ved:  
• Sikker tilslutning over internettet til Kundens løsning.  
• Håndtering af tjenesten er ikke prioriteret.  
• Infrastruktur/access ejet af Kunden kan anvendes, hvor det er hensigtsmæssigt.  
•  
Flex anvendes, hvor Telia leverer IP-opkoblingstjeneste, men hvor Telia ikke nødvendigvis står for transportmedier. 
Dette betyder, at Flex kan etableres over en bred vifte af transportinfrastrukturer. 
 
3.2.4 Sammenligning af accessmetoderne 

Accessmetode CoS End-to-end håndtering Fully meshed topologi Stjernetopologi 
Multi Ja Ja Ja Valgfri 

Basic Nej/begrænset Ja Ja Nej 

Flex Nej Nej Nej Ja 
 
3.3 VAS 
VAS kan tilføjes en løsning på ethvert tidspunkt som angivet i Aftalen og de kundespecifikke vilkår. Det kan være en-
ten udvidelser af det basale/obligatoriske niveau for Foundation eller ekstra funktioner til opfyldelse af særlige behov. 
 
Nogle VAS-komponenter er uafhængige af accessmetode, mens andre komponenter er afhængige af særlige karak-
teristika ved en sådan access. Nærmere oplysninger om leverede VAS findes i de specifikke tjenestebeskrivelser. 
Tjenester med udvidet trafikkarakteristik  
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Internettjenester  
• Tjenester med øget tilgængelighed  
• Kryptering  
• Multicast  
• Udvidelser af Foundation-komponenter  
• Udbyggede løsningstjenester 
 
3.4 Datasikkerhed 
For hver kunde tilvejebringes en sikker, lukket kundespecifik løsning med VPN netværksopbygning. Trafik ind i og ud 
fra den lukkede løsning er begrænset. 
 
 

4. Tjenester, support og fejlhåndtering 
4.1 SLA 
Der fastsættes en SLA pr. adresse. Aftalen er uddybet i beskrivelsen til SLA.  
 
Serviceaftalen gælder for grænsefladen, hvor Telia leverer Kundens VPN-access, dvs.  tjenestens tilslutningspunkt 
(Service Access Point - SAP), inklusiv udstyr til backbone-adgang, access forbindelse og CPE.  
 
For accessmetoden Flex er lokal access (transportmedier/ISP-tjeneste) ikke inkluderet i serviceaftalen. For access 
metoden Basic Wireless er trådløst net ikke inkluderet i serviceaftalen. 
 
4.2  Fejlhåndtering 
Fejlhåndteringsprocessen omfatter fejldefinition, fejllokalisering og fejlretning. Retningslinjerne for fejlretningstiltag ret-
ter sig efter de SLA parametre, der er specificeret for hver tilslutning under løsningen. Der genereres en fejlmeldings-
formular for hver fejl.  
 
Principper for fejlhåndtering  
• Helpdesk koordinerer fejlhåndteringsprocesserne, der omfatter følgende:  
• Er eneste procesejer i relation til et problem og er ansvarlig for lukning af fejlmeldingen og tilbagerapportering til 

Kunden, når problemet er løst.  
• Når Kunden melder om et problem, genereres der en fejlmelding i supportsystemet, således at processen kan 

holdes ajour. Detaljer vedrørende det enkelte problem logges og tidsstemples.  
• Et problem, der er indrapporteret, betragtes som afsluttet, når Kunden oplyser, at kommunikationen er i gang 

igen. Når en fejlmelding er lukket, giver Telia altid oplysning herom til den person, som meldte fejlen.  
• Målet med fejlretningen er at genetablere tjenesten så hurtigt som mulig.  
 
Eskalering  
Eskalering skal altid finde sted, når den tid, der er afset til problemløsning ifølge serviceaftalen, er ved at rinde ud.  
 
Formålet med eskalering er at sikre ledelsens opmærksomhed, engagement og støtte, f.eks. til ekstra ressourcer, når 
problemløsningen eller processens gennemførelse er i fare for at resultere i alvorlig utilfredshed fra Kundens side. 
Tidsrammerne for start af eskalering er fastsat i henhold til serviceaftalen. 
 
 

5. Krav ved idriftsættelse 
5.1 Levering 
Kunden og Telia indgår aftale om Tjenesten og leveringen heraf, og der udarbejdes Aftale. 
 
Kundespecifik planlægning af Tjenestens idriftsættelse, vurdering af udstyrets egnethed til Tjenesten, og gennemfø-
relse af planen udføres i samarbejde med Kunden. De til idriftsættelsen tilknyttede leveringer og eventuelle større æn-
dringer heraf er projektrelaterede leveringer, som Telia er ansvarlig for. 
 
Kunden er ansvarlig for gennemførelse af overtagelsesprøver for hver tjenestekomponent, der leveres. Kunden er 
berettiget til at afprøve tjenesten i to hverdage. Eventuelle problemer rapporteres til Telia hurtigst muligt. Medmindre 
Kunden inden for denne periode meddeler, at der er en afvigelse fra Aftalen, anses Tjenesten herefter som leveret 
(”effektiv leveringsdato”). Såfremt en kunde ikke gennemfører overtagelsesprøver eller underretter Telia om godken-
delse af leverancen inden for den fastsatte tidsperiode, anses leveringen som godkendt efter forløbet af to arbejds-
dage. 
 
Telia kan fremsende faktura for en enkeltkomponent i løsningen ved godkendelse af levering. 
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5.2  Kontaktpersoner udpeget af Kunden 
Administrativ kontaktperson 
Den administrative kontaktperson, som er udpeget af Kunden i serviceaftalen for Tjenesten, er berettiget til at bestille 
nye komponenter til Tjenesten til forbedring af Kundens eksisterende Tjeneste. Den administrative kontaktperson ud-
peger og opdaterer på Kundens vegne de kontaktpersoner, som er nødvendige for Tjenesten. 
 
Teknisk kontaktperson  
Den tekniske kontaktperson fungerer som Kundens repræsentant i tekniske forhold vedrørende Tjenesten. 
 
 

6. Andre krav 
6.1 Administration af netadresser 
Tjenesten omfatter administration af de logiske LAN-adresser, som er uundværlige for VPN-grænsefladerne, samt 
bestilling af disse adresser, når det er påkrævet. Hvis det af Kunden registrerede adresseområde ikke anvendes (of-
fentlig eller privat), omfatter Tjenesten de IP-adresser, som er reserveret og leveret af Telia. 
 
Kundens ret til at anvende de adresser, som er leveret af Telia, ophører, når Aftalen vedrørende Tjenesten udløber. 
Netadresser fastlægges for Kunden på leveringstidspunktet for Tjenesten, idet der samtidig tages forbehold for et til-
strækkeligt antal frie adresser med henblik på eventuel forøgelse af antallet af netudstyr, baseret på de principper, 
som er fastlagt af RIPE (Réseaux IP Européens).  
 
Omfattende ændringer af netadresser, som berører hele VPN-nettet, efter idriftsættelse af Tjenesten sker efter særlig 
takst og efter aftale mellem Kunden og Telia. 
 
6.2 Levering af Tjenesten 
Kunden skal underrette Telia om eventuelle ændringer, lukninger og fejlretningstiltag, som har indvirkning på levering 
og overvågning af Tjenesten.  
 
Når Kunden foretager ændringer eller gennemfører opdateringer eller andre tiltag vedrørende udstyr, som er omfattet 
af netadministrationen for Tjenesten, eller når strømsvigt eller andre forudseelige hændelser, som kan berøre udsty-
ret, forventes, skal Kunden underrette Telia i forvejen. Hvis Kunden ikke rapporterer om sådanne fejl, er Telia beretti-
get til at fakturere Kunden for omkostninger, der forårsages af falske alarmer, i henhold til gældende timetakst. 
 
6.3 Prisstruktur 
Hver løsning omfatter altid som minimum Foundation og Access Methods. Prisberegningen for Foundation varierer alt 
efter omfanget af den aftalte løsning. Access Methods kan variere fra lokalitet til lokalitet, og prisen for hver lokalitet 
bliver således forskellig. Valget af VAS vil også indvirke på prisberegningen, afhængig af de valgte tjenesteelementer 
samt løbetiden af den indgåede aftale.  
 
Prisen for en løsning fastsættes altid ud fra et antal parametre, og som følge heraf varierer prisen efter den aftalte løs-
ning.  
Ydermere er priserne inddelt i éngangsafgift (One Time Charge - OTC) og en løbende månedlig afgift (Monthly Recur-
ring Charge - MRC). 
 
6.4 Ændringer i Tjenesten 
Enhver af de individuelle tjenestekomponenter, som er angivet i beskrivelsen, kan medtages i Tjenesten eller opsiges 
undervejs alt efter Kundens behov, så længe en sådan opsigelse ikke berører niveauet eller omfanget af den Tjene-
ste, der leveres ifølge Aftalen.  
 
Ændringer eller nye tjenester kan føjes til Kundens løsning ved afgivelse af skriftlig bestilling. Telia fremsender en or-
drebekræftelse ledsaget af nødvendig dokumentation og prisoplysninger til Kundens faktureringsadresse. Ændrin-
gerne træder i kraft i overensstemmelse med aftalevilkårene. Når ændringen er gennemført, justeres faktureringen i 
overensstemmelse hermed ved begyndelsen af efterfølgende måned. 
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