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Digital Punkt til Punkt gir en fast og 

dedikert digital forbindelse gjennom 

telenettet 24 timer i døgnet.  

 

Sambandene leveres med 

overføringshastigheter fra 64 kbit/s 

til 622 Mbit/s. 

 

 

Bruker 1 Bruker 2

 

 

 

Målgruppe 

Digital Punkt til Punkt 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 

 

Typiske anvendelsesområder 

Digital Punkt til Punkt er spesielt godt egnet for kunder som skal bygge kommunikasjonsnett og 

har behov for samband med en gitt forutsigbar ytelse.   

 

Eksempel på anvendelsesområder:  

 

 Oppbygging av data- og telenett (ATM/xDSL/IP-nett, svitsjet talenett) 

 Aksessamband til internett 

 Sammenknytning av datanett (LAN - LAN)  

 Sammenknytning av hussentraler (PABX - PABX) 

 Overføring av større datamengder 

 Sanntidsoverføring (f.eks. telefoni, video- eller multimedialøsninger, telemetri) 

 Nettverksløsninger som kombinerer tale- og dataoverføring 
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  Fordeler med produktet 

Med Digital Punkt til Punkt får man en egen dedikert forbindelse gjennom Telenors nett. Overføringskvaliteten og 

datasikkerheten er meget høy og forsinkelsen på overføringene er minimal. Produktet er transparent. Dette 

innebærer at man kan bruke både standardiserte og leverandørspesifikke transportprotokoller for overføring. 

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 tilfredstiller 

bedriftens krav.  

 

Tilleggstjenester for Digital Punkt til Punkt består av følgende produkter: 

 

 Ekspresslevering  

 Spredt Ruting 

 Alternativ Fremføring 

 Garantert Feilretting 

 Utvidet Feilretting 

 Utvidet Varsling 

Forutsetninger 

Det henvises til Generelle Vilkår for Leie Samband, samt Teknisk Spesifikasjon for Digital Leide Samband. 

 

Annen nyttig informasjon 

 Alminnelige Forretningsvilkår for Telenor 

 Generelle Vilkår for Leide Samband 

 Priser og Rabattordninger for Digitale Leide Samband 

 Service Level Agreement (SLA)  

 Bestillingsskjema 

 Teknisk spesifikasjon 

 


