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Produktblad Digital Ethernet
Digital Ethernet er et leid samband
med Ethernet grensesnitt som gir en
fast og dedikert digital forbindelse i
Telenors nett.
Digital Ethernet leveres med
overføringshastighet fra 64 kbit/s til
150 Mbit/s.

Bruker 1

Produktet leveres som punkt-til-punkt
samband for overføring av data.

Bruker 2
Prinsippskisse
Digital Ethernet

Målgruppe
Digital Ethernet egner seg for kunder som har behov for kommunikasjon mellom faste
adresser og som stiller krav til:


Dedikert og garantert båndbredde



Høy transmisjonskvalitet



Høy grad av tilgjengelighet

Digitalt Ethernet leveres med dedikert båndbredde og innehar de samme høye krav til
kvalitet og sikkerhet samt tekniske standarder, som Digitale Leide Samband.
Typiske anvendelsesområder
Digitale Ethernet er godt egnet for kunder som skal bygge data– og telenett og har
behov for samband med en gitt forutsigbar ytelse.
Eksempel på anvendelsesområder:
 Aksesser til IP-nett
 Sammenknytning av lokale datanett (LAN), f.eks. sammenknytning av mindre
avdelinger eller med samarbeidspartnere
 Dataoverføring, f.eks. typisk "tung" trafikk som høyhastighets filoverføring
 Transport av datatrafikk til og fra DSLAM (Digital Subscriber Line Access
Multiplexer)
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Produktblad Digital Ethernet
Fordeler med produktet
Ethernet grensesnittet gir deg som kunde tilgang til nettkomponenter som ofte er rimeligere og mer fleksible enn andre
komponenter med andre grensesnitt.
Digital Ethernet gir en økt skalerbarhet. Det vil si man i de mange tilfeller kan endre fysisk overføringshastighet uten å måtte
bytte til et nytt grensesnitt.

Andre produkter som ofte benyttes med dette produktet
Enkelte bedrifter har behov for høyere servicegrad enn det vår grunnservice dekker, her kan Jara
Beredskapstjenester benyttes. For noen bedrifter vil feilretting måtte iverksettes umiddelbart, også utenfor ordinær
arbeidstid. Selv kortvarige brudd kan få store konsekvenser.
Jara Beredskapstjenester består av en rekke utvidete tjenestetilbud til bedrifter som må ha høyere beredskap. Man
kan velge mellom forskjellige tjenester og beredskapsnivåer slik at man får den løsningen som tilfredsstiller
bedriftens krav.
Jara Beredskapstjenester består av følgende produkter:
Ekspresslevering
Spredt ruting
Alternativ fremføring
Garantert feilretting
Utvidet feilretting
Utvidet varsling
Beredskapsvakt på oppdrag
Omkoblingsavtale










Forutsetninger
Det henvises til generelle vilkår for Leie Samband, samt Teknisk Spesifikasjon for Digital Ethernet.
Annen nyttig informasjon







Alminnelige forretningsvilkår for teletjenester
Generelle vilkår for leide samband
Priser og Rabattordninger for Digitale Leide Samband
Service Level Agreement (SLA)
Bestillingsskjema
Teknisk spesifikasjon

