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1. Sammenfatning 
Inden for Telia Company DataNet (herefter omtalt som ”Tjenesten”) tilbyder Telia en bred portefølje af Value Added 
Services (herefter omtalt som VAS). 
 
VAS-komponenter kan tilføjes en kundeløsning på ethvert tidspunkt som angivet i aftalen og de kundespecifikke 
vilkår. 
 
Mange af VAS-komponenterne er uafhængige af accessmetode, mens andre komponenter er afhængige af 
særlige karakteristika ved access samt geografiske forhold. I beskrivelsen nedenfor er tjenesterne markeret 
med landeforkortelser for at angive, hvor tjenesten er tilgængelig (DK, FI, NO, SE). 
 
Gruppen af VAS-tjenester benævnes DataNet Extended Solution Services (løsningsorienterede tillæg) og er 
normalt separate og uafhængige tilbud med funktioner og egenskaber, der gør, at de nemt kan integreres i en 
DataNet IP-kommunikationsløsning. Nærmere oplysninger om sådanne værdiforøgende tjenester findes i de 
specifikke tjenestebeskrivelser. 
 
Udvalget af VAS er i stadig udvikling; nye tjenester kommer stadig til og bliver integreret som en del af Tjenesten. 
 
Andre VAS end de nedenfor angivne kan være tilgængelige lokalt og tilbydes i hvert enkelt tilfælde. 
 
 

2. Tjenester med udvidet trafikkarakteristik 
2.1 DHCP-tjenester 
DHCP-tjenester (Dynamic Host Configuration Protocol) anvendes til at tildele kundens computere IP-adresser dyna-
misk. DHCP-tjenester kan leveres i form af DHCP-server eller DHCP-relay. 
 
Computerne i hvert separat anlæg i en DataNet-løsning kan enten anvende forud definerede IP-adresser, tildele IP-
adresser for intranettet (VPN) dynamisk via DHCP-server eller DHCP-relay. 
 
2.1.1 DHCP Server (DK, FI, NO, SE) 
I tjenesten DHCP Server fungerer CPE som server og tildeler intranettets IP-adresser. En eller flere CPE’er i løsnin-
gen kan fungere som DHCP-server. 
 
DHCP-server til Basic Access er kun tilgængelig i Finland. 
 
2.1.2 DHCP Relay (DK, FI, NO, SE) 
Tjenesten DHCP Relay konfigureres også i CPE og udpeger en adresse i intranettet, hvor DHCP-serveren befinder 
sig. 
 
2.2 Business to Business tjenester (FI) 
Business to business er en ekstern IP-forbindelse mellem to kunders net, som bestilles af en kunde mellem foruddefi-
nerede IP-adresser eller adresseområder i kombination med en såkaldt ”traffic policy”. 
 
I praksis implementeres business to business i henhold til en aftalt ”traffic policy” (IP-protokol), der bestilles i fælles-
skab af to DataNet-kunder. Denne ”traffic policy” implementeres i en gateway tilknyttet kundernes VPN-tjeneste. 
 
Business to business bestilles via en særskilt bestillingsformular ”DataNet business-to-business order form”. 
 
Business to business bestillingsformularen skal indeholde underskrift fra hver parts kontaktperson i henhold til Data-
Net-aftalen. Hvis en anden parts netværk muliggør fuld access for ekstern kommunikation, behøver vedkommende 
part ikke at afgive bestilling. 
 
”Traffic policy” er en af definitionerne, som lægges ind i gateway’ens accessliste og inkluderer alle definitioner af retur-
pakker: 
 
Eksempler: 
IP address/host <=> IP address/host 
IP address/host <=> C class/C class sub-network with mask xxx 
C class <=> C class 
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B class <=> B class 
etc. 
 
Hvis en af parterne i kundens business to business ikke er en DataNet-kunde (for eksempel i en anden operatørs 
net), finder konfiguration kun sted i kundens gateway. Ansvaret for levering og vedligeholdelse strækker sig i så fald til 
det punkt, hvor Tjenesten og det eksterne net sammenkobles og inkluderer også aftalt dirigering og ”traffic policy”. 
 
Adressen på slutkunden, der skal nås via den anden operatørs nettilslutning med business to business forbindelse, 
skal fremgå af bestillingsformularen (i afsnit kunde B). Underskrift fra den anden part er ikke nødvendig i dette til-
fælde. Kunde B er ansvarlig for bestillinger og fakturaer fra den anden operatør 
 
2.3 SAP Gateway (FI) 
Tjenesten SAP Gateway giver kunden en forbindelse til SAP AG Germany med adgang til SAP R/3 vedligeholdelses- 
og supporttjenester. Forbindelsen tilvejebringes via en centraliseret gateway mellem forud definerede servere. 
 
SAP Gateway-tjenesten kræver en separat aftale mellem kunden og SAP AG Germany. 
 
 

3. Internettjenester 
3.1 Internetadgang 
Adgang til internettet er i dag et krav for de fleste virksomheder. Anvendelse og krav fra virksomhedens side kan dog 
variere fra forretningskritisk til ”rart-at-have”. 
 
Der er to måder at integrere internetadgang med Tjenesten: 
• Internet i nettet 
• Internet på kundetilslutningen 
 
3.1.1 Internet i nettet (DK, FI, NO, SE) 
Internetadgang leveres via et centraliseret punkt i det land, som tilvejebringer tjenesten, og som kan nås uafhængigt 
fra hvert tilslutningspunkt inden for kundens VPN. I internetadgangen er inkluderet en sikkerhedsfunktion, der kun tilla-
der afgående access fra kundens VPN (intranet) til internettet. 
 
Denne funktion leveres via Basic Firewall (se 3.3.1). Det centraliserede punkt for internetadgang forsyner hver indivi-
duel kunde-VPN med en redundant forbindelse, hvilket sikrer højest mulig tilgængelighed. For hver individuel kundetil-
slutning er tilgængeligheden for internetforbindelsen den samme som tilgængeligheden for kundetilslutningen. 
 
Den netværksbaserede internetadgang kan fås med følgende kapacitet: 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 Mbit/s. 
Internetkapacitet på hver individuel kundetilslutning afhænger af valgt kapacitet for pågældende tilslutning. 
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                              Internet                                             Trafikstrøm VPN trafikstrøm 
 
3.1.2 Internet på kundetilslutning (DK, FI, NO, SE) 
I situationer, hvor kunden allerede har sin egen firewall, kan Internet på kundetilslutning være et rimeligt løsningsalter-
nativ. I så fald kan internetadgang leveres på valgfri kundetilslutning i kundens VPN i det land, hvor Tjenesten leveres. 
 
Basic Firewall kan efter ønske anvendes som tilvalg. 
 
Internet på kundetilslutning kan fås med følgende kapacitet: 1, 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100 Mbit/s. 
 
I Sverige er også 512 Kbit/s, 200, 300, 400, 500 Mbit/s og 1 Gbit/s tilgængelig. 
 
Internet på kundetilslutning med ADSL tilbydes kun i Norge og på svenske ADSL-forbindelser med 4/1,5 og 10/2. 
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3.2 DNS-tjenester (FI, SE) 
DNS-resolving (IP-adresseomsætning) inkluderes som standard, når der bestilles internetadgang. Andre DNS-tjene-
ster som f.eks. Primary DNS og Secondary DNS kan integreres i kundeløsningen, men tilbydes som separate tjene-
ster. 
 
3.3 Udvidede sikkerhedstjenester 
Inden for området ”udvidede sikkerhedstjenester” tilbyder Telia et bredt udvalg af sikkerhedskomponenter til øget be-
skyttelse af kundens VPN-tjenester. Udvalget går fra ”light” varianter med forenklede managed firewalltjenester bereg-
net for sikker internetsurfing fra kundens VPN og over til mere avancerede og fuldt kundetilpassede og managed 
firewalls, der tilbydes som VAS eller som særskilt sikkerhedstjeneste. 
 
Firewall-tjenester implementeres inden for VPN (netbaseret), men kan valgfrit implementeres på kundens lokalitet  
(CPE-baseret). 
 
3.3.1 Basis Firewall-tjenester (DK, FI, NO, SE) 
Grundversionen af managed firewall-tjenester, Basic Firewall, giver kunden en dedikeret sikker adgang fra VPN til 
internettet gennem en veldefineret opsætning af regler og filtre. 
 
Basic Firewall tillader kun passage af trafik, der er initieret fra intranettet. Kunden kan surfe på internettet, udveksle 
interaktive meddelelser, foretage filoverførsel og anvende fjernadministration. 
 
Trafik, som initieres udefra (internet), blokeres af firewallen. Dette betyder, at servere, som er placeret i kundens intra-
net, ikke kan nås fra internettet. 
 
Firewallen arbejder i såkaldt ”stateful firewall mode”, hvilket indebærer at ikke kun adresser og porte overvåges, men 
der sker også en kontrol af sessionerne i forhold til regelsættet, således at trafik, der kommer fra internettet, skal til-
høre en session der er startet inde fra kundens intranet. 
 
Kunden tildeles en offentlig IP-adresse, der anvendes af firewallen til adresseoversættelse (NAPT, Network Address 
and Port Translation) og eksponeres mod internettet. 
 
I Basic Firewall indgår: 
• ”Stateful Firewall”-funktionalitet på netværks-, transport- og applikationsniveau 
• Overvågning af firewall-platform 24/7 
• Regelmæssig og hyppig opdatering/opgradering af software og firmware i firewallen 
• Ansvar for og håndtering af backup på firewall-platformens konfiguration 
• Regelmæssig overvågning af nye indtrængningsmetoder og sårbarheder 
 
3.3.2 Tilvalg til Basic Firewall 
3.3.2.1 Udvidet sikkerhed (SE) 
Basic IDP (Intrusion Detection & Protection). Tjenesten kan beskytte mod orme og anden inficeret trafik ved at blokere 
IP-pakker, der forsøger at angribe kundens applikationer. 
 
Tjenesten opdateres kontinuerligt i relation til nye trusler uden indgriben fra kundens side. 
 
3.3.3 Advanced Firewall (FI, SE) 
Advanced Firewall implementeres normalt som en netbaseret tjeneste. Advanced Firewall giver kunden en fuld op-
sætning af avancerede firewall-funktioner. Med Advanced Firewall kan tilgængelighed, redundans og firewall-regler 
tilpasses efter hver kundes specifikke behov. 
 
Foruden de funktioner, som fås i Basic Firewall, indgår også: 
• Kundetilpassede firewall-regler 
• Mulighed for at bestille ændring af reglerne for firewall med selvbetjening via webgrænseflade 
• Tiltag sker umiddelbart på grundlag af anmodning fra kunden i tilfælde af eksternt indtrængningsforsøg 
• Kvalificeret helpdesk i kontortiden, reduceret service på andre tidspunkter 
 
Ved implementering af Advanced Firewall stiller Telia teknisk eksperthjælp til rådighed for at fastlægge ønsket funktio-
nalitet sammen med kunden inden for rammerne af standardtilbuddet. 
 
Ændringer af firewall-regler implementeres inden for 1-2 arbejdsdage. Fast-track (fremskyndet) behandling af ændrin-
ger kan fås som tilvalg. Kunden er selv ansvarlig for virkningerne af de bestilte ændringer. 
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3.3.4 Tilvalg til Advanced Firewall 
 
3.3.4.1 Firewall-log i realtid (FI, SE) 
Kunden kan holde øje med firewall-log i realtid via selvbetjeningssiden. 
 
3.3.4.2 Udvidet sikkerhed (FI, SE) 
Basic IDP (SE) (Intrusion Detection & Protection) 
Tjenesten kan beskytte mod orme og anden inficeret trafik ved at blokere IP-pakker, der forsøger at angribe kundens 
applikationer. 
 
Advanced IDP (FI, SE) 
Tjenesten kan beskytte mod orme og anden inficeret trafik ved at blokere IP-pakker, der forsøger at angribe kundens 
applikationer. 
Tjenesten tilpasses efter kundens behov, og kunden kan ved hjælp af et avanceret regelsæt definere, hvilke applikati-
oner, protokoller etc. der skal tillades eller blokeres. 
Definition af regler, implementering, indstilling og validering sker i samarbejde mellem kvalificeret personale fra kun-
den og Telia. 
 
Ændringer til den implementerede løsning kan bestilles via kundens selvbetjeningsside. Kunden er selv ansvarlig for 
virkningerne af de bestilte ændringer. 
 
Tjenesten opdateres kontinuerligt i relation til nye trusler uden indgriben fra kundens side. 
 
3.3.4.3 Demilitarized Zone (DMZ) (DK, FI, SE) 
DMZ (Demilitarized Zone) er en tillægstjeneste til firewall-tjenesten, som tillader en kundes VPN at etablere et dedike-
ret segment, hvor servere for offentlig adgang kan tilsluttes. Med et separat segment (zone) for servere for offentlig 
adgang kan man med specielle regler for tilgængelighed give mulighed for at anvende forskellige regler afhængig af, 
om trafikken har oprindelse uden for henholdsvis inden for firewallen. 
 
Typiske ressourcer, der kan placeres på DMZ-segmentet, er: 
• Web-server 
• DNS-server 
• Mail-server for ind- og udgående mail 
• TP-server 
 
Et eksempel er en ekstern webserver, hvor opdateringer skal være tilladt inde fra intranettet, men normalt ikke udefra 
- fra internettet. 
 
DMZ kan implementeres enten på centraliseret basis i nettet eller på en lokal kundetilslutning (SAP). DMZ kræver al-
tid tjenesten Advanced Firewall. 
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Kunden skal specificere alle IP-adresser og protokoller/funktioner, som skal tillades at passere fra internettet via 
firewall til DMZ-segmentet. 
 
På tilslutningspunkter med hastigheder < 2 Mbps kan DMZ ikke realiseres. 
 
Sikkerhedspolicy for DMZ, eksempel: 
• DMZ-servere tillades ikke at initiere trafik ud mod internettet 
• DMZ-servere tillades ikke at initiere trafik til indersiden af kundens LAN 
• DMZ-servere kan nås med session initieret fra firewallens inderside (LAN) 
• DMZ-servere kan nås fra internettet 
 
3.3.4.4 Fast-track (ekspres-) ændringer (FI, SE) 
Standardproceduren for bestilling af ændringer i tjenesten kan være for langsom for kritiske tillægstjenester som f.eks. 
Firewall og DMZ. Som tilvalg findes derfor mulighed for ekspresopdatering af regler for eksisterende firewall. Ekspres-
opdatering kan ikke benyttes ved indlægning af nye firewall-regler. 
 
Ved abonnement på ekspresopdatering kan vælges mellem to forskellige tidsperioder: 

Mandag – fredag (undtagen helligdage) 
07.30 - 18.00 

(ændring sker inden for max. 4 timer) 
 

Mandag – søndag 
00.00 - 24.00 

(ændring sker inden for max. 8 timer) 
 
Andre betingelser for fast-track - ændringer kan også være fastsat i kundespecifikke vilkår. 
 
 

4. Udvidet tilgængelighed (DK, FI, SE) 
For at øge tilgængeligheden af en enkelt tilslutning i en kundes VPN, kan tjenesten ”udvidet tilgængelighed” anven-
des. Udvidet tilgængelighed er baseret på tre forskellige hovedløsninger, der kan kombineres/designes til at imøde-
komme kravene for hver enkel kundetilslutning: 
• Backup 
• Redundans 
• Diversitet 
 
Formålet med denne tjeneste er at tilbyde kunderne en mulighed for at sikre forbindelserne til forretningskritiske appli-
kationer i de tilfælde, hvor den primære access går ned. Udvidet tilgængelighed er kun tilgængelig for Multi-access. 
 
De vigtigste egenskaber for de tre løsninger er: 
Backup: 
• En sekundær access som kan have lavere kapacitet og funktionalitet end den primære access. Formålet er at 

sikre et minimum af VPN-konnektivitet for at kunne understøtte visse dele af kundens forretningskritiske tjenester. 
 
Redundans: 
• En sekundær access som har samme kapacitet og funktionalitet som den primære access. Hvis primær access 

går ned, skiftes over til sekundær access med fuld ydelse og funktionalitet. 
 
Diversitet 
• En sekundær access som har samme kapacitet og funktionalitet som den primære access, men har fysisk adskilt 

fremføring gennem hele løsningen. Dette giver den højst mulige tilgængelighed - i praksis en ”non-stop” - tjene-
ste. 

 
Fysisk opnås udvidet tilgængelighed ved at anvende flere forskellige SAP’er (hvilket omfatter backbone-node (PE), 
accessforbindelse og CPE) til kundens lokalnet (tilslutning). Teknisk sker det ved dirigering med HSRP (Hot Stand-by 
Routing Protocol), VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) og/eller BGP-4 (Border Gateway Protocol) til sikring af 
en gnidningsløs overgang i fejlsituationer. 
 
Den sekundære access kan realiseres med forskellige typer af teknologier, afhængig af primær access 
og den ønskede løsning. Der er geografiske begrænsninger. 
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• Fiber 
• xDSL 
• Kobber 
• Tunnelering over ekstern internetaccess 
• Mobile trådløse tjenester 
• Faste trådløse tjenester (radiolink) 
 
For faste trådløse tjenester skal kunden have særskilt tilladelse til at installere udstyr på bygningen. Den maksimale 
kapacitet er 100 Mbit/s. 
 
Den sekundære access er altid i ”standby”-tilstand og kan ikke anvendes til belastningsfordeling. 
 
Selv om udvidet tilgængelighed tager sigte på at øge tilgængeligheden for en givet kundetilslutning, så inkluderer Da-
taNets koncept for serviceniveau normalt ikke “site level SLA” (niveau for enkelt forbindelse). Primær og sekundær 
access håndteres separat. I en løsning med redundans eller diversitet kan der dog ikke kræves kompensation, så-
fremt den ene af de to accessforbindelser fungerer. 
 
4.1 Backup 
Formålet med backup er at garantere VPN-konnektivitet for at sikre et minimumsniveau for kundens forretningskritiske 
applikationer i tilfælde af, at primær access går ned. 
 

 
 
 
Backup tilbyder en sekundær access som nødløsning fra SAP til VPN i tilfælde af, at primær access går ned. 
Den sekundære access behøver ikke nødvendigvis at have samme kapacitet og funktionalitet, men primær og sekun-
dær access bør dog realiseres med forskellige teknologier og/eller fremføringsveje til backbone-nettet for at minimere 
risikoen for, at også den sekundære access påvirkes, når den primære går ned. 
 
Omlægningen sker automatisk. Hvis den sekundære access har lavere kapacitet end den primære, kan det defineres, 
hvilke applikationer (IP-adresser, porte) der skal kunne køres. Dette skal dog verificeres i hvert enkelt tilfælde. Sekun-
dær access kan ikke have højere niveau for Service Level Agreement end den primære. 
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Kompensation for brud på Service Level Agreement kan kun kræves for den primære adgang. 
 
Når sekundær access er aktiv, tilbydes kun konnektivitet som standard. Multiple VPN, QoS, kryptering og multicast 
kan fås som tilvalg, hvis funktionaliteten skal understøttes på sekundær adgang. 
 

Primære access: 
Sekundære access: 

Fiber ADSL SHDSL Trådløs Internet Fast trådløs 

Fiber DK, FI, SE DK, FI, SE FI, SE FI, SE FI, SE SE 

ADSL  DK, FI, SE  DK, FI, SE FI, SE  

SHDSL  FI, SE FI, SE FI, SE FI, SE SE 
 
4.2 Redundans 
Redundans giver yderligere værdi til en backup-løsning. 
 
Formålet med redundans er at minimere virkningerne for en kundes applikationer, hvis accessnettet eller andet udstyr 
går ned; dette gøres ved at anvende redundante komponenter (accessforbindelser og CPE) mellem backbone og  
kundens tilslutning. Dette gør det muligt at omlægge trafikken til sekundær SAP uden at forringe funktionalitet og yde-
evne. 
 
Redundansen inkluderer dublerede SAP’er - primære og sekundære, der har samme funktionaliteter og ydeevne. I 
backbone-noden er hver access indkoblet på separat linjekort. 
 
Omlægning sker automatisk, og applikationer og ydeevne hos kunden påvirkes ikke, når den sekundære SAP er i  
brug. 
 
Primær og sekundær SAP kan eksistere på geografisk adskilte adresser inden for samme land. 
 
Trafikken dirigeres kun til den sekundære forbindelse, når den primære går ned. 
 
Primær og sekundær SAP skal have samme serviceniveau. Ved beregningen ifølge Service Level Agreement til kon-
statering af, om der skal ydes kompensation for brud på serviceaftalen, medregnes kun afbrydelser, hvor både primær 
og sekundær SAP er utilgængelige. 
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Primære access: 
Sekundære access: 

Fiber ADSL SHDSL Trådløs Internet Fast trådløs 

Fiber FI, SE  SE   SE 

ADSL       

SHDSL SE  FI, SE   SE 
 
4.3 Diversitet 
Formålet med diversitet er at opnå højst mulig tilgængelighed ved at sikre, at primær og sekundær access anvender 
separat hardware og separate fremføringsveje i nettet. 
 
Diversitet skal anvendes på: 
• CPE - dublerede CPE’er med adskilte strømforsyningskilder 
• Accessforbindelsen - primær og sekundær access går på særskilte fremføringsveje mellem SAP og backbone-

nettet 
• Backbone-accessudstyr (PE) - primær og sekundær access tilsluttes i særskilte PE’er 
 
Omlægning sker automatisk, og applikationer og ydeevne hos kunden påvirkes ikke, når den sekundære SAP er i  
brug. 
 
Primær og sekundær SAP kan eksistere på geografisk adskilte adresser inden for samme land. 
 
Trafikken dirigeres kun til den sekundære forbindelse, når den primære går ned. 
 
Når der anvendes diversitet, tilbydes site-SLA. Ved beregning betragtes primær og sekundær SAP som en enkel til-
slutning, hvorfor afbrydelser kun medregnes, når både primær og sekundær SAP er utilgængelige. 
 

 

Primære access: 
Sekundære access: 

Fiber ADSL SHDSL Trådløs Internet Fast trådløs 

Fiber FI, SE  SE   SE 

ADSL       
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5. Kryptering (FI, SE) 
Kryptering øger sikkerheden og tilliden for data, som kunden sender i sit net. Den sikrer, at data, som sendes fra en 
kundestilslutning i en VPN krypteres ved hjælp af en stærk krypteringsmetode, 3DES (standard) eller AES. 
 
Afhængig af kundens behov kan anvendes to typer af teknologier: 
• hub-and-spoke 
• dynamisk spoke-to-spoke. 
 
I hub-and-spoke topologien sker kryptering i en fast træstruktur fra hub (nav) til hver enkelt spoke (eger). Trafik mel-
lem to spoke-tilslutninger skal altid passere via hub-tilslutningen. 
 
I den dynamiske spoke-to-spoke topologi sker kryptering mellem to vilkårlige tilslutninger, når som helst der kræves 
en trafikvej. I den dynamiske spoke-to-spoke topologi kan to hvilke som helst tilslutninger kommunikere over en di-
rekte fremføringsvej og behøver ikke at passere en hub-tilslutning. 
 
Tjenesten er baseret på en solid PKI (Public Key Infrastructure), der anvender Telia CA (Certification Authority) til cer-
tifikathåndtering (x509.v3). Alle routere, der indgår i en krypteret VPN, får en initial autentificering og godkendes via 
en sikker proces, der håndteres af ”Trust Admin” funktionen. Kryptering foretages på VPN-basis. Da Tjenesten tillader 
multiple VPN’er inden for samme kundeløsning, er det ikke nødvendig at kryptere al trafik. 
 
Krypteringsnøglerne ændres kontinuerligt, og certifikater kontrolleres mod spærrelister. Da kryptering kun finder sted i 
den kundeplacerede router (CPE), er end-to-end kryptering uafhængig af landegrænser. 
 
I tilfælde af fejl i krypteringsfunktionaliteten sendes der ingen trafik i den specifikke VPN. Hvis kundetilslutningen sta-
dig kan håndtere ikke-krypteret trafik, anses den for at være tilgængelig. 
 
Kryptering er mulig i alle lande, så længe der ikke forekommer restriktioner i lokal lovgivning. 
 
Kryptering understøttes kun på Multi-accessforbindelser. 
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6. Multicast (FI, SE) 
Den valgfri Multicast-tjeneste tilbyder en effektiv måde at synkronisere informationsspredning til en specifik gruppe af 
modtagere. Med Multicast er det kun nødvendig at sende informationen én gang fra kilden, og nettet spreder så infor-
mationen fra den enkelte kilde til multiple kundetilslutninger. På denne måde spares en stor mængde båndbredde, 
som ellers ville være påkrævet for at sende mangfoldiggjort information fra oprindelig kilde. 
 
Multicast kan anvendes til virksomhedens interne TV, video- og softwaredistribution, uddannelsesapplikationer, re-
klame, synkroniseret informationsspredning etc. 
 
Multicast gør det mulig at sende og modtage IP-multicast strømme mellem separate VPN-tilslutninger. Extranet-funkti-
onalitet understøttes ikke, og heller ikke anvendelse af IP multicast-strømme med oprindelse uden for VPN. Kunden 
specificerer de tilslutninger, som skal inkluderes, anslået antal samtidige strømme og volumener, og er samtidig an-
svarlig for etablering af multicast i sit lokale netværk. Tjenesten kræver et design i nær overensstemmelse med kun-
dens applikationer og netværk for at sikre, at kundens net har de fornødne muligheder for IP-multicast. 
Konsulenthjælp kan tilbydes. 
 
ASM (Any Source Multicast) eller SSM (Source Specific Multicast) understøttes. 
 
I ASM sender kilden IP-pakker til en IP multicast-gruppe. Modtagerne er tilsluttet IP multicast-gruppen. Nettet leverer 
pakker sendt fra en valgfri kilde i en IP multicast-gruppe til alle modtagere. Kundens netværksressourcer må under-
støtte IGMPv2. 
 
I SSM sender kilden stadig pakker til en IP multicast-gruppeadresse, i dette tilfælde benævnt kanal. Modtagere må 
tilslutte sig en kanal (kilde + gruppe). Netværket leverer kun pakker pr. kanal. SSM kræver, at kilden kan identificeres 
på applikationsniveau. Kundens netværksressourcer må understøtte IGMPv3. 
 
For at sammenkoble kilden med modtagerne anvendes i tilfælde af ASM en Rendezvous Point (RP). Kunden aftaler 
med Telia en mekanisme til at finde frem til RP. Som standard er RP placeret i kundetilslutningen (CPE) på den cen-
trale lokation, idet der anvendes en af kunden specificeret IP-adresse. 
 
Tjenesten understøtter kun PIM (Protocol Independent Multicast) sparse mode. Kundens net må understøtte PIM 
sparse mode. Tjenesten understøtter ikke PIM dense mode eller bidirectional PIM. 
 
Alle tilslutninger i a multicast-gruppe må findes i samme VPN, dog kan multicast-grupper eksistere i multiple VPN’er. 
 
Multicast understøttes kun inden for (intra) kundens VPN. Extranet multicast understøttes ikke og ej heller multicast-
datastrømme, som har oprindelse uden for VPN. 
 
Multicast på tværs af grænser (cross-border, inter AS-AS) understøttes, med den begrænsning, at det skal være AS 
(autonomous systems) under Telia (Sverige, Finland, Danmark og Norge), når multicast er introduceret i det respek-
tive land. 
 
Multicast understøttes kun på Multi-accessforbindelser. 
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7. Foundation, udvidet funktionalitet 
Foruden det grundlæggende obligatoriske indhold i Foundation kan Telia tilbyde udvidelser af funktionalitet/indhold i 
komponenterne: 
 
7.1 Implementeringsrelaterede komponenter 
7.1.1 Løsningsdesign (FI, SE) 
Udvidet løsningsdesign: 
I grundtjenesten forudsættes det, at kunden forsyner Telia med oplysninger om ønsket IP-struktur og andre para-
metre, som er nødvendige for at opbygge det virtuelle net, f.eks. lokale IP-adresser for hver tilslutning, trafikklasser pr. 
tilslutning, VPN IP-adresseplan, krav til VPN trafikflow, filtrering, kryptering, multicast etc. 
 
I tilfælde af, at kunden ikke kan levere de nødvendige designoplysninger, kan der tilbydes ”udvidet løsningsdesign”. 
 
Hvis udvidet løsningsdesign vælges, udarbejder Telia designtekniker, sammen med kunden, et detaljeret design-
grundlag, idet eksisterende forhold og ønsket funktionalitet analyseres i henhold til aftale. 
Dette omfatter en behovsanalyse for kundens IP-applikationer (data, voice og video), trafikflow, trafikbegrænsninger, 
kapacitetsbehov, IP-adresser, firewall-regler etc. 
 
Der udarbejdes en detaljeret og med kunden aftalt dokumentation over løsningen, der tjener som grundlag for imple-
menteringen. 
 
Kontinuerlig løsningsdesign: 
Løbende kvalitetskontrol af tillægstjenester i aftaleperioden samt analyser af driftsrapporter med anbefalinger til 
op/nedgraderinger og ændringer. 
 
Kundespecifik installation: 
Kundespecifik installationsaftale. Netværksdiagram og dokumentation over installationen med en aftale om regelmæs-
sige opdateringer. 
 
7.1.2 Aktive grundkomponenter 
Kundehåndteret netværksovervågning (FI, SE, DK, NO): 
Mulighed for at kunden selv kan overvåge sin VPN via SNMP (Simple Network Management Protocol) med læsead-
gang til kundens CPE. Der leveres data med oplysning om netværksstatus, som kan anvendes i kundens egne over-
vågningsværktøjer. Denne tjeneste tilbydes ikke for Basic Access. 
 
Udvidede webbaserede selvbetjeningstjenester og rapportering (FI, SE, DK): 
Historik over opnåede kvalitetsniveauer for installerede tjenester, bl.a. udnyttelsesgrad, anvendt båndbredde, pakke-
tab, jitter og forsinkelse. Detaljeret beskrivelse af webgrænseflade findes i separate tjenestebeskrivelser. Denne tjene-
ste tilbydes ikke for Basic Access. 
 
7.2 Udvidet fakturering (DK, FI, SE) 
Opdelt fakturering 
Telia kan som tilvalg fakturere ”Multi”, ”Basic” og ”Flex” pr. lokation, med fremsendelse af faktura til bestemte på for-
hånd udpegede faktureringsadresser. 
 
Valgfri valuta: 
Telia kan tilbyde fakturering i valgfri valuta. 
 
Valgfrit fakturasprog: 
Telia kan ligeledes som tilvalg fremsende faktura på engelsk i stedet for det sprog, som aftalen er indgået på. 
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8. DataNet – løsningsorienterede tillæg 
8.1 Hostingtjenester 
Hostingtjenester kan tilbydes i forskellige varianter med tilslutning til Tjenesten. 
 
8.1.1 Dedikeret intranethosting (FI, SE) 
Med dedikeret intranethosting får man et håndteret intranet-servermiljø, hvor kunden kan realisere sine intranetappli-
kationer døgnet rundt, året rundt. Der tilbydes en standardiseret opsætning af serverhardware og -software til optimal 
brug af databaser, lagring, web, e-mail og andre forretningsapplikationer. Valgfri redundans er forberedt i arkitekturen 
og kan indbygges. 
 
Intranet-hostingmiljøet kan nås direkte fra kundens VPN og kan også forsynes med sikker internetadgang for at kunne 
nå eksterne brugere. 
 
Hele intranetmiljøet og access til intranet-VPN håndteres og drives døgnet rundt, året rundt. Kunden er ansvarlig for 
drift af applikationerne. 
 
8.1.2 Dedikeret webhosting (FI, SE) 
Den dedikerede webhostingtjeneste tager sigte på kundens eksterne webtjenester. Tjenesten omfatter et skalérbart  
og sikkert servermiljø til hosting af kundernes eksterne webapplikationer. 
 
I tjenesten indgår hardware og software samt sikker eksponering af kundens webapplikation på internettet. 
 
Webmiljøet håndteres og drives døgnet rundt, året rundt, og kan på sikker måde tilsluttes direkte til kundens VPN med 
henblik på kundens opdatering og håndtering af webapplikationen. 
 
8.1.3 Samhusning (DK, FI, SE) 
Hosting med samhusning (co-location) giver kunden adgang døgnet rundt til et fysisk datalokale. Det fysiske miljø om-
fatter adgangskontrol, køling, sikret strømforsyning og stel til montering af kundens servere og kommunikationsudstyr. 
 
Kunden er ansvarlig for installation og vedligeholdelse af eget udstyr og applikationer. 
 
Miljøet kan tilsluttes kundens intranet-VPN så vel som internettet, hvor kunden faktureres for faktisk brug af internet-
kapacitet. 
 
8.1.4 Webhotel (FI, SE) 
Webhotel giver kunden et komplet webservermiljø for udvikling, vedligeholdelse og eksponering af kundens eksterne 
websider. I tjenesten indgår håndtering af webserverplatformen samt kapacitet for eksponering på internettet. 
 
Tjenesten tilbydes på forskellige niveauer, fra enkel hosting af faste websider til dynamiske websider med database-
support. 
 
8.2 Konsulenttjenester 
8.2.1 Strategisk kommunikationsanalyse (FI, SE) 
Med udgangspunkt i kundens IT-strategi tilbyder vore konsulenter data- og teleanalyser af system- og forretningskriti-
ske applikationer samt andre relevante informationsstrømme. Resultatet af analysen præsenteres i en detaljeret rap-
port, med anbefalinger og foreslåede tiltag. 
 
Analyserne er fokuseret på netværksmiljøet. Som bidrag til analysen anvendes bl.a. informationer om kundens visio-
ner og mål, applikationsarkitektur, organisatoriske krav, implementeret fysisk og logisk infrastruktur, informationsflow 
og sikkerhedskrav. 
 
8.2.2 Praktisk kommunikationsanalyse (FI, SE) 
Dette tilvalg giver kunden et indgående kendskab til den aktuelle netværkssituation for så vidt angår lagerbestand, 
ydeevne, trafikstrømme, applikationseffekter, sensitivitet og andre forhold af betydning for et velfungerende net. 
 
En sådan analyse kan være af interesse ved planlægning af netopgraderinger, planlagt indførelse af nye applikationer 
eller fejlsøgning ved dårlig ydeevne i eksisterende net. 
 
Analyserne bygger på praktiske målinger og analyse af netkonfigurationen, som udføres af erfarne netteknikere. Re-
sultatet præsenteres i en struktureret rapport. 
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8.2.3 Support fra kommunikationsekspert (FI, SE) 
Vore kommunikationskonsulenter tilbyder ekspertkompetence i kundens organisation og projekter, hvor der mangler 
detaljeret og aktuel viden. 
 
8.2.4 Individuelt tilpasset information og uddannelse (FI, SE) 
Vore kommunikationskonsulenter tilbyder information og uddannelse på en lang række kommunikationsområder. 
Præsentationer kan tilpasses efter kundens specifikke behov. 
 
8.2.5 Kontinuerlig opdatering af dokumentation (FI, SE) 
Aktuel og fuldstændig dokumentation er af yderste vigtighed for opretholdelse af et sundt og omkostningseffektivt for-
retningsnetværk. Vore kommunikationskonsulenter kan undersøge den aktuelle situation og tilvejebringe en retvi-
sende dokumentation over kundens forretningsnetværk. 
 
Dokumentationen præsenteres i standardiseret form med tydelige billeder af netværket. Som tilvalg kan leveres web-
baseret dokumentation med aftale om regelmæssige opdateringer. 
 
Foruden netværksdiagrammer kan dokumentationen indeholde: 
• Adresser på kundelokaler og tilslutningspunkter 
• Kundeudstyr (CPE), inkl. LAN-grænseflade, type og IP-adresse 
• Tilslutnings-ID og hastighed for lokal accessforbindelse 
• Protokol 
• Inkluderede nettjenester, kapaciteter, trafikklasser, etc. 
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