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Digital Multiaksess egner seg når flere 

enkeltsamband terminerer i samme adresse. 

Sambandene (underaksessene) samles og 

leveres i ett grensesnitt (Hoved aksess) og 

medfører dermed en enklere og mer fleksibel 

håndtering. 

 

På hovedaksessen kan du velge mellom 

hastigheter fra 1984 kbit/s til 10 Gbit/s, på 

underaksessene fra  

64 kbit/s til 2,5 Gbit/s. 

 

Digital Multiaksess har de samme 

egenskapene som Digitale Leide Samband.   

 

 

Hovedaksess

Underaksess

UnderaksessPrinsippskisse
Digital Multiaksess

 

Målgruppe 

Digital Multiaksess passer for deg med flere leieforhold som terminerer i samme 

hovedadresse. Underaksessene i løsningen deler på kapasiteten i hovedaksessen. 

   

Typiske anvendelsesområder 

Digital Multiaksess gjør det mulig å bygge opp et nettverk basert på Digitale Leide 

Samband. Produktet leveres ikke med mindre enn én hovedaksess og to 

underaksesser. En Digital Multiaksess løsning betraktes som ett samlet produkt der 

juridisk eier av hovedaksessen administrerer hele løsningen (inkludert 

underaksessene). 

 

Eksempel på anvendelsesområder:  

 

 Oppbygging av et nettverk for kommunikasjon mellom et hovedkontor og 

regionale avdelingskontorer 

 Transportnett i sambandsnett 

 Kommunenett (kommunikasjon mellom kommunesenter, skoler, bibliotek, teknisk 

etat, etc.) 

 

Fordeler med produktet 

Digital Multiaksess samler flere enkeltgrensesnitt inn i samme løsning. På denne 

måten reduseres kostnader og administrasjonen av kommunikasjonsløsningen 

forenkles. 
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Andre produkter som ofte benyttes med dette produktet 

Enkelte bedrifter har behov for høyere servicegrad enn det grunntjenesten dekker, her kan Jara Tilleggstjenester 

benyttes. For noen bedrifter vil feilretting måtte iverksettes umiddelbart, også utenfor ordinær arbeidstid. Selv 

kortvarige brudd kan få store konsekvenser.  

Jara Tilleggstjenester består av en rekke produkter for å i møte komme høye krav til sikkerhet og beredskap.  Man 

kan velge mellom forskjellige tjenester og beredskapsnivåer slik at man får den løsningen som tilfredsstiller 

bedriftens krav.  

Tilleggstjenester for Digital Multiaksess består av følgende produkter: 

 Ekspresslevering  

 Alternativ Fremføring 

 Garantert Feilretting 

 Utvidet Feilretting 

 Utvidet Varsling 

 

Forutsetninger 

Det henvises til generelle vilkår for Leie Samband, samt Teknisk Spesifikasjon for Digital Multiaksess. 

 

Annen nyttig informasjon 

 Alminnelige Forretningsvilkår for Telenor 

 Generelle Vilkår for Leide Samband 

 Priser og Rabattordninger for Digitale Leide Samband 

 Bestillingsskjema 

 Service Level Agreement (SLA)  

 Teknisk Spesifikasjon 


