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Jara DSL

Jara DSL er en bredbåndstjeneste
som gir dine privat- og
bedriftkunder tilgang til Internett,
bedriftsnett og andre
kommunikasjonsløsninger
Tjenesten er landsdekkende og
tilbys med flere hastigheter
tilpasset aktører
som ønsker å tilby bredbåndstjenester.

Målgruppe
Med Jara ADSL, SHDSL eller VDSL kan du levere bredbånd uten å måtte ta de store
investeringene, høy risiko eller bekymre deg over fremtidige kapasitetsøkninger.
Jara DSL er rettet mot nasjonale, regionale og lokale bredbåndstilbydere (Internet
Service Provider) som ønsker å tilby bredbånd til privat og bedriftskmarkedet.
Jara ADSL egner seg for kunder med større nedlastningsbehov en opplastingsbehov.
Jara SHDSL er rettet mot kunder med likt opp-og nedlastingsbehov.
Jara VDSL gir større kapasitet og egner seg for flere samtidige brukere og brukere med
stort båndbreddebehov.
Du kan la kundene dine konvertere til høyere hastighetsklasser.
Typiske anvendelsesområder
Jara DSL tilgjengelig gjør bredbåndsaksess fra sluttbrukere og frem til Telenors
nasjonale IPnett og /eller ISPs eget nett.
Tjenesten er spesielt egnet som bredbåndsaksess til Internet, IP VPN og i
hjemmekontorløsninger. Tjenesten gir tilgang til alle utbygde Telenor Sentraler og er
basert på Norges best utbygde Tele og datanett.
Fordeler med produktet
Hastigheter som tilbyes vil til enhver tid være tilpasset markedets behov.
Nye kunder kommer raskt opp. Dere kan etablerer en landsdekkende tjeneste med lave
investeringer og minimal risiko. Plattformen er klargjort for dagens og morgendagens
behov for bredbåndstilbud rettet mot dine kunder.
Tilpasset aktører som ønsker å ha fokus på egen kjernevirksomhet
Kontinuerlig oppgradering av plattformen for å sikre det beste tjenestetilbudet i
markedet, slik at du oppnår lave investeringer og lav risiko.
Forutsetninger
•
Før Jara DSL kan bestilles må et transport/ aggregeringsprodukt være levert
etter behov kan det velges mellom:
•
•
•

•
•



E-line tilbyr en lag 2 tunnelering av aksesstrafikken frem til
overleveringspunkt, ODP, hvor trafikken leveres som VLAN.
IP-Connect tilbyr at trafikken fra aksessene levers i et IP-VPN
IP Total gir mulighet for at trafikken fra de enkelte DSL aksessene
rutes direkte ut i global ruting av Telenor

Jara Bredbåndsaksessavtale må være inngått
Bestilling skjer gjennom Jara NetBusiness
Telenor leverer ikke DSL Modem/Ruter. Dette utstyret må besørges av ISP eller
ISP må henvise sine kunder til faghandel for kjøp av dette.

