• Integrerer avanceret sikkerhed i din netværksløsning
• Optimerer performance og udnyttelse af netværket
• Central styring af dit netværk med overblik og indsigt

TDC Erhverv Smart SD-WAN

Bevar overblikket over dit netværk
En virksomheds netværk er mere komplekst end før. Det kan
omfatte hovedkontor og filialer. Det kan involvere forskellige
cloudtjenester, måske endda backup via 4G ud over bredbånd.
TDC Erhverv Smart SD-WAN er en softwaredefineret,
cloudbaseret løsning, der sikrer overblikket over komplekse
netværk og giver dig mulighed for at optimere udnyttelsen
sammen med TDC’s eksperter.

Hvad er dine fordele?

Du får ikke alene et online-indblik i dit netværks tilstand,
men også mulighed for at opsætte kriterier for, hvilken
del af trafikken, der skal prioriteres højest, og hvilken linje
de forskellige applikationer skal benytte for bedst mulig
performance.

Du har et stærkt team i ryggen, når du vælger TDC Erhverv
Smart SD-WAN til styring af dit netværk. 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.

• Et mere effektivt netværk, som giver brugerne en bedre
peformanceoplevelse af applikationer
• Hurtig reaktion på cybertrusler og på skiftende behov som
fx nye applikationer og øget båndbredde
• Fleksibel og hurtig opkobling af mange lokationer, også på
tværs af internationale- og tredjepartsnetværk
•
Overskueligt dashboard til optimering af netværkets
Hvordan fungerer det?
udnyttelse og til pasning til ændrede præferencer
SD-WAN står for Software-Defined Wide Area Network. Det er et
• Overblik og rapportering, stabilitet og driftssikkerhed
softwarestyret og cloudbaseret værktøj, der giver dig mulighed
–bygger på markedets bedste teknologi fra Cisco Meraki
for at styre din virksomheds netværk og sikre kvaliteten af din
samlede datakommunikation.
Hvem står bag dig?

Styringen sker online, centralt og hurtigt, og den omfatter
hovedkontor og filialer, medarbejdere, devices og applikationer.
Det gør TDC Erhverv Smart SD-WAN til et væsentligt aktiv for
den digitale omstilling i din virksomhed.
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Fakta om løsningen

En del af TDC Erhverv Smart

Hardware

Hvordan fungerer det?

Meraki MX-router fra Cisco med avanceret firewall og
internetsikkerhed.

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.

Tjeneste
• Dashboard med adgang til hele dit netværk
• Optimering af netværk gennem prioritering af applikationer og
kommunikationslinjer
• Support fra TDC Erhvervs eksperter, når du ønsker ændringer
• Mulighed for at få tilsendt sikkerhedsrapport for sidste 		
måneds incidens/angreb

Beskytelse
Cloud managed - altid opdateret
mod seneste trusler via Cisco Talos
Intelligens
Kryptering af trafikken mellem enheder

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.

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.
TDC Erhverv Smart omfatter de fire vigtigste områder i
moderne virksomheder:
• 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
• TDC Erhverv Smart SD-WAN – overblik og optimering
Kontakt os for rådgivning, eller besøg dit nærmeste
TDC Erhvervscenter.
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