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Telia Link® – en översikt

Telia tillhandahåller hyrda
förbindelser under varu-
märket Telia Link. En hyrd
förbindelse avslutas alltid
med ett definierat gräns-
snitt mot användaren.

Det här dokumentet visar
Telias sortiment av för-
bindelseprodukter; Anatel
och Digitel.

För kunder med extra krav
på hastighetsalternativ,
kvalitet och tillgänglighet
finns även Telia Link 
X-line.

Hyrda fasta förbindelser

En egen kanal för tal och data
Framgångsrika företag och organisationer tar vara
på förändringar i omvärlden och skapar fördelar av
dem. Många nya möjligheter uppstår genom att
tele- och datakommunikation utvecklas. Den som
vill kunna förändra snabbt och flexibelt ska hyra
sina tele- och dataförbindelser från Telia.

Användningsområdena är mångskiftande. För-
bindelsen från kontorsväxeln till telefonen på ditt
skrivbord är ett exempel på en hyrd förbindelse av
enklare slag, den snabba överföringen mellan två
städer av hela tidningssidor för fjärrsättning är ett
tekniskt avancerat exempel.

Den hyrda förbindelsen disponeras helt och hål-
let för eget bruk. Att hyra innebär många fördelar:
Förbindelsen är ständigt tillgänglig och den fysiska
säkerheten blir mycket hög. Dessutom blir priset
fast och enkelt kalkylerbart. Den ekonomiska nyt-
tan blir större ju mer förbindelsen används.

Direktkontakt över alla gränser
En hyrd förbindelse innebär att tele- och datakom-
munikationsutrustningar på två eller flera platser
står i ständig kontakt med varandra.

Användaren slipper alltså uppringningsproce-
durer och väntetider.

Avståndet spelar ingen roll. Sträckan kan vara
till nästa rum eller till andra sidan jordklotet.
Överföringsmediet kan vara kabel, optisk fiber,
radiolänk eller satellit. Av detta märker du som an-
vändare ingenting; det bara fungerar.

De hyrda förbindelserna har hög signalkvalitet
och skydd mot störningar. Överföringen kan ske
med mycket högre hastighet.

Det finns också reservvägar inbyggda i syste-
met. Även ett större fel som en avgrävd kabel kan
på så sätt reduceras till en begränsad, störning.

Om morgondagen vet vi bara att den blir
annorlunda
Utvecklingen på datakomområdet sker så snabbt
att det nästan bara är teleoperatörer som kan
hålla sig à jour. En fördel med hyrda förbindelser är
att du alltid kan byta till nyare teknik och därför
slipper ta ställning till investeringar som riskerar
att bli föråldrade i förtid. Idag märks den snabba
teknikutvecklingen bland annat genom att möjlig-
heterna att skräddarsy en hyrd förbindelse är
mycket stora, speciellt när det gäller digital över-
föring av stora informationsmängder. Telia följer
för övrigt EU:s ONP-rekommendationer när det
gäller utbud och prissättning.

Telia skräddarsyr lösningen – från punkt till
punkt, från funktion till finansiering
Telia tillhandahåller både hyrda förbindelser och
den nätterminalutrustning som krävs för att ut-
nyttja förbindelsen på bästa sätt.

Vi har ett stort sortiment av modem: Allt från
enkla låghastighetsmodem till snabba, avancerade
modem som automatiskt ringer upp en reservför-
bindelse i händelse av driftsavbrott på den hyrda
förbindelsen.

Telias utbud av multiplexorer omfattar hela
spektrat från enkla, tidsdelade modeller till mer
avancerade.

Telia har ett heltäckande sortiment av routers
och bryggor för LAN-LAN-kommunikation.

Vi erbjuder dessutom både finansiering och
individuellt anpassade serviceavtal.

Lösningar, kunnandet och servicen hittar du
hos Telia. Både idag och i morgon.

Mer information
Vill du ha mer detaljerad information, ring och
prata med våra säljare på Telias Företagstjänst,
telefonnummer 90 400.
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TELIA LINK ANATEL

Produktportfölj
Anatel är produktnamnet för hyrda, analoga
teleförbindelser med många och skiftande an-
vändningsområden. I grundsortimentet ingår:

Anatel Anknytning
Förbindelser mellan kontorsväxel och anknyt-
ning.

Anatel Data
Förbindelser för datakommunikation via modem
i hastighetsområdet 300–33 600 bit/s.

Anatel Standard
Förbindelser för till exempel datakommunika-
tion med hastigheter under 1 200 bit/s, larm-
överföring, fjärrmanövrering och talkommunika-
tion.

Koppar
Fast uppkopplad galvanisk förbindelse över korta
avstånd.

Användningsområden
Anknytning till kontorsväxel
Decentraliserade företag, geografiskt spridda
organisationer med lokal verksamhet kan ut-
nyttja en och samma växel för att betjäna samt-
liga medarbetare vare sig de befinner sig i olika
delar av ett företagsområde eller en stad, eller
på helt olika platser i landet. En hyrd teleförbin-
delse är då ett sätt att
anordna växelanknyt-
ningen över längre
avstånd.

Sammankoppling av kontorsväxlar
Ett företags eller en organisations kontor på
olika orter kan ringa ”internt” till varandra ge-
nom att ha en hyrd förbindelse mellan kontors-
växlarna. Denna lös-
ning innebär snabb
och enkel kommunika-
tion mellan kontoren.

Datakommunikation
En hyrd Anatel-förbindelse med modem i bägge
ändar ger stora fördelar för dem som behöver en
ständig tillgänglighet som bara en fast uppkopp-
lad förbindelse ger.
Man får samtidigt
kapacitet att överföra
stora mängder data.

Ledningscentral/basstation för radiotrafik
Företag som bedriver fordonstrafik i större skala
och dirigerar bilarna via radion, kan
koppla samman kontors-
växeln och radios-
ändaren med en hyrd,
fast förbindelse.

Larm- och
mätvärdesöverföring
Överallt där man har behov av omedelbar och
säker kommunikation över kortare eller längre
avstånd, kan man hitta
lämpliga lösningar med
hjälp av hyrda förbin-
delser i Telias nät.

Multidropnät
Med ett multidropnät kan flera dataterminaler
dela på samma datorport och samma hyrda för-
bindelse. Tekniken innebär att datorn med täta
mellanrum frågar (”pollar”) de anslutna termi-
nalerna om de har något att sända. Den terminal

som faktiskt sänder får disponera förbindelsens
hela kapacitet. Efter avslutad överföring åter-
upptas frågerundan.

En typisk tillämpning av multidropnät kan
vara datakommunikation mellan flera bankkon-
tor och bankens centraldator.
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TELIA LINK DIGITEL

Produktportfölj
Digitel är produktnamnet för digitala höghastig-
hetsförbindelser. Det främsta användningsom-
rådet är dataöverföring. Digitel-förbindelser
används dessutom för att koppla samman delar
av ett kontorsväxel-system och för att knyta
ihop geografiskt åtskilda delar av ett företag
(företagsanpassade multiplexornät) samt hög-
hastighetsförbindelser för LAN-LAN kommuni-
kation. I grundsortimentet ingår:

Digitel 64k
Förbindelse för digital överföring med hastig-
heten 64 kbit/s.

Digitel 2M
Förbindelse för digital överföring med hastig-
heten 2 Mbit/s.

Digitel 34M
Förbindelse för digital överföring med hastig-
heten 34 Mbit/s.

Digitel 140M
Förbindelse för digital överföring med hastig-
heten 140 Mbit/s.

Digiflex
En fast uppkopplad transparent digital förbin-
delse för korta avstånd som innehåller alla de
komponenter som behövs för att få en väl
fungerande kommunikationslänk mellan två
adresser inom samma tätort. finns i hastigheter
mellan 64 kbit/s och 2 048 kbit/s.

LAN
Höghastighetsförbindelse inom en tätort för
LAN-till-LAN-kommunikation. Telia Link LAN är
en oövervakad, fiberbaserad punkt-till-punkt-
förbindelse i tätort med tre standardiserade
gränssnitt: Ethernet, 10 Mbit/s, Token Ring, 16
Mbit/s och FDDI, 100 Mbit/s.

Optofiber
Förbindelse som hyrs från punkt till punkt i form
av optiska fibrer och med standardiserade gräns-
snitt. Perfekt för offentliga förvaltningar, orga-
nisationer och större företag som vill göra verk-
lighet av egna kommunikationslösningar.

Användningsområden
Kommunikation dator-till-dator
Vid direktöverföring av data mellan två datorer
ställs höga krav på överföringshastigheten. Digi-
tala höghastighets-
förbindelser, hyrda
av Telia, är den
bästa tekniska lös-
ningen.

CAD/CAM
De digitala förbindelserna i telenätet gör det
möjligt för företag att arbeta decentraliserat
även med mycket krävande datortillämpningar.
Ett typiskt exempel är CAD/CAM, där stora
datamängder behövs
för komplicerade
beräkningar och
avancerad grafik.

Bildöverföring
Digitaliserade bilder kräver hög datakapacitet,
eftersom bilder innehåller stora informations-
mängder. För exempelvis tidningar som vill över-
föra foton via telenätet, är digitala förbindelser
med stor över-
föringskapacitet
närmast en förut-
sättning.

Sammankoppling av lokala nätverk (LAN)
Ett företag kan knyta samman lokala datornät-
verk som finns i olika byggnader eller på skilda
orter. Med hjälp av en hyrd digital förbindelse
kan nätverken upplevas som ett enda med fri
tillång till all infor-
mation, oavsett var
användaren befinner
sig.

Fjärrsättning av tidningar
Ett typexempel på överföring av riktigt stora
datamängder är när hela tidningssidor skickas till
tryckerier på annan ort via en hyrd höghastig-
hetsförbindelse. För rikstidningarna innebär
detta minskade
distributionskostnader
och snabbare utgiv-
ning.
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Videokonferens och bildtelefon
De snabba förbindelserna skapar helt nya möj-
ligheter att överföra tal och bild samtidigt. En
speciell tillämpning av detta är video-
konferenser, som låter människor mötas utan
att de behöver ägna tid åt resor.

Multiplexornät
I många fall kan det löna sig att låta flera olika
typer av användare dela på en och samma hyrda
förbindelse. Via ett multiplexornät kan man
överföra ljud, bild, text och data. Effekten är helt

enkelt att man samordnar och optimerar ett
företags hela tele- och datakommunikation.
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