• Fleksibel og hurtig opkobling mellem
ﬂere adresser
• Sikker og hurtig VPN-forbindelse
'for your eyes only'
• Mellem hovedkontor og ﬁlialer eller
til mobile brugere

TDC Erhverv Smart VPN

Altid sikker adgang til ﬁrmaets data
TDC Erhverv Smart VPN er en privat informationsmotorvej,
der bliver drevet af TDC Erhverv. Løsningen bygger på Cisco
Meraki MX og kan forbinde ﬂere ﬁlialer med hovedkontoret
eller gøre det nemt og sikkert at koble sig på ﬁrmaets
netværk fra hjemmearbejdspladser og mobile lokationer.
Hvordan fungerer det?
TDC Erhverv Smart VPN åbner en privat vej – en datatunnel
– mellem hovedkontoret og ﬁlialer eller mobile medarbejdere.
Det er en beskyttet og sikker løsning, der holder uvedkommende
fra at få indblik i datatraﬁkken og bruge det til kriminelle formål.
VPN står for Virtuelt Privat Netværk, og ved at give sikker
fjernadgang til netværket åbner det for større mobilitet og
ﬂeksibilitet uden at sætte sikkerheden over styr.
Du kan derudover tilkøbe backup via 4G-netværket til
TDC Erhverv Smart VPN, så forbindelsen aldrig går tabt, hvis
der opstår problemer med 'hovedvejen'. Brugerne kan fortsætte
arbejdet som normalt via en VPN-klient.

Hvad er dine fordele?
• Sikker forbindelse til ﬁrmaets netværk fra mobile brugere og
hjemmearbejdspladser
• Fleksibel og hurtig opkobling til ﬁlialer – Meraki MX-routerne
forbinder sig til hinanden og laver et stort, privat netværk
• Stabilitet og driftssikkerhed – løsningen bygger på markedets
bedste teknologi fra Cisco Meraki
• Fuld fokus på at løse arbejdsopgaverne og skabe værdi i stedet
for at bekymre sig om sikkerheden

Hvem står bag dig?
Du har et stærkt team i ryggen, når du vælger TDC Erhverv
Smart VPN. Dels hardware og teknologi fra Cisco Meraki
og dels TDC Erhverv, som er dansk erhvervslivs foretrukne
partner til tele- og it-løsninger. Sammen garanterer vi en
fremtidssikker løsning, der kan tilpasses dine skiftende behov.

TDC Erhverv er Danmarks største og mest erfarne udbyder af it- og kommunikationsløsninger

Fakta om løsningen
Hardware
Meraki MX-router fra Cisco med avanceret ﬁrewall og
internetsikkerhed. Kan også fungere som almindelig standardrouter. Gælder kun ved tilkøb.
Tjeneste
• VPN-server, hvor medarbejdere hjemmefra eller på farten via
en VPN-klient får en sikker opkobling til kontorets MX-router.
• VPN site-to-site: Flere Meraki MX-routere forbinder sig til
hinanden og etablerer et privat net mellem ﬁrmaets ﬁlialer og
hovedkontoret.

Markedets førende leverandører og teknologi
TDC Erhverv er erhvervslivets foretrukne leverandør.
Vi samarbejder med Cisco, markedets førende producent
af netværks- og sikkerhedsteknologi, og har valgt deres
løsning Cisco Meraki. Det sikrer dig en klippestabil og
højtydende platform.

En del af TDC Erhverv Smart
Alle ﬁrmaer er afhængige af data og adgang til internettet.
Uanset om du driver en butik, en håndværksvirksomhed eller
måske et advokatkontor eller en lægepraksis, går alt i stå,
hvis netværket ikke fungerer, eller der sker et hackerangreb.

Cloud managed:
Altid opdateret mod seneste trusler

✓

Derfor har vi skabt TDC Erhverv Smart – intelligente, cloud
managed løsninger, hvor vi tager os af drift, opdateringer og
sikkerhed, så du og dine medarbejdere bedre kan koncentrere
jer om at drive en sund forretning.

Kontrol over traﬁkken mellem netværk og
eksterne enheder

✓

TDC Erhverv Smart omfatter de tre vigtigste områder i
moderne virksomheder:

VPN-klient, der sørger for, at dine brugere kan
arbejde eﬀektivt

✓

Beskyttelse

Mulige tilkøb blandt andet
4G-backup i tilfælde af problemer med hovedlinjen

✓

Proaktiv overvågning med automatisk
påbegyndelse af fejlretning, hvis der opstår
problemer på forbindelsen

✓

• TDC Erhverv Smart Security – opfanger malware og
virus, før det gør skade
• TDC Erhverv Smart Wi-Fi – trådløst netværk til
medarbejdere og kunder
• TDC Erhverv Smart VPN – sikker forbindelse til fx
hjemmearbejdspladser
Du kan selv vælge og kombinere de tre byggesten i
TDC Erhverv Smart efter behov. Kontakt os for rådgivning,
eller besøg dit nærmeste TDC Erhvervscenter.
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