
Ett enkelt sätt att nå datorer överallt

Telia Datapak



Säker kontakt med hela världen
Med tjänsten Telia Datapak bygger du ett

enkelt och säkert ett företagsnät inom

Sverige. Vill du ha ett totalt erbjudande som

sträcker sig utanför Sverige, där Telia tar ett

”end to end ansvar”, finns tjänsten

WorldSource Packet Switched Services.

Telia Datapak bygger på den etablerade

X.25-standarden, vilket gör den lämpad för

trafik såväl inom som mellan olika dator-

miljöer. Förutom den företagsinterna trafi-

ken kan du utbyta data med era samarbets-

partners, eftersom tjänsten ger access till

300 andra X.25-nät i över 130 länder.

Telia Datapak är en svensk tjänst med

internationell räckvidd. Oavsett om du bara

behöver enstaka abonnemang eller hela

företagsnät inom Sverige, kan Telia Datapak

vara tjänsten för er. Kommunikations-

behovet kan variera från små volymer vid

enstaka tillfällen till stora volymer och

ständigt pågående trafik.

WorldSource Packet Switched Services ger

dig tillgång till Telias europeiska stamnät

och dess förgreningar ut i världen. Tjänsten

är rätt val om ni ska bygga företagsnät med

anslutningar i och utanför Sverige. Du slip-

per blanda in teleoperatörer i andra länder,

du behöver bara ett kontrakt och en kon-

takt, Telia. Och du kan få en samlad faktura

för all trafik.

Kontakta Telia för mer information!

Dina datorsystem kan anslutas enkelt och

utan stora investeringar, eftersom Telia

Datapak följer den etablerade X.25-stan-

darden. Den stöds i sin tur av alla ledande

tillverkare av datorutrustning. Ni når abon-

nenter med andra datormiljöer utan pro-

blem.

Mycket hög säkerhet

Telia Datapak har en rad kontrollfunktioner

för att säkra er datatrafik. Telia övervakar

era förbindelser dygnet runt, året om!

Låga kostnader och smidig anpassning

Kostnaderna för teknisk anpassning blir

låga. Tilläggstjänster och anslutningsformer

väljer du för bästa ekonomi, liksom fördel-

ningen på fasta och trafikberoende kostna-

der: Sporadisk och låg trafik talar för trafik-

beroende kostnader. Jämn och hög trafik

talar för betoning på fasta kostnader.

Genom ditt val av tilläggstjänster kan du

anpassa även tjänstens funktion, för att

vinna enklare användning, effektivare kom-

munikation och ökad sekretess.

Mellan era företagsenheter kan du också

få ständig tillgång till s k permanenta

virtuella förbindelser (PVC, Permanent

Virtual Circuits). De upplevs som vanliga

hyrda förbindelser och är ett bra alternativ

vid frekvent kommunikation.

Låt Telia ge råd!

X.25-standarden gör att de olika enheterna i nätverket
enkelt hakar i varandra.

Med Telia Datapak erbjuder Telia ett urval av anslutnings-
former och tilläggstjänster, så att du kan välja den eko-
nomiskt optimala utformningen av varje anslutning.
Telia ger råd!
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X.25 är en ITU-T-rekommendation som definierar s k gränssnittsfunktioner för anslutning till

paketförmedlande datanät. (ITU-T är International Telecommunication Union – Telecommuni-
cations sector. Ett standardiseringsorgan under Internationella Teleunionen.)

X.28 är en ITU-T-rekommendation som definierar s k gränssnittsfunktioner för anslutning av
asynkrona datautrustningar till PAD-funktioner i paketförmedlande datanät.

X.32 är en ITU-T-rekommendation som definierar s k gränssnittsfunktioner för anslutning av syn-
kron datautrustning (X.25) via telefonnätet eller kretskopplat datanät till paketförmedlande
datanät.

PAD = Package Assembler/Disassembler; en enhet som överför en asynkron dataström till en ström
av datapaket och vice versa.



Telia Datapak litet mer i närbild

Många anslutningsmöjligheter

Anslutningen kan ske på flera sätt. Vilket

som passar bäst beror bland annat på

trafikmängd och typ av utrustning. Tack

vare de många anslutningsmöjligheterna

kan Telia Datapak användas för företagets

hela datakommunikationsbehov. Två huvud-

möjligheter finns:

• Fast X.25

• Uppringd X.28/X.32

Fast X.25

Fast X.25-anslutning används för datorer/

terminaler med fullt X.25-stöd (gränssnitt

V.24 alt V.35 samt programvara för X.25-

kommunikation).

Telia Datapak har fyra tjänster för fast

anslutning:

• Telia Datapak X.25 Systemtjänst används

främst för anslutning av värddatorer eller

lokala nät. Telia Datapak X.25 System-

tjänst är en kvalificerad tjänst för företag

med höga krav på tekniska prestanda,

korta svarstider och hög tillgänglighet.

Tjänsten Telia Datapak erbjuder enkel och säker datakommunikation – och ger mycket för varje investe-
rad krona. Kanske bästa val för ert företagsnät?

Kommunikation mellan datorer eller mellan terminaler och värddator samt EDI är några exempel på
tillämpningar.

Tjänsten är dessutom lämplig för anslut-

ning av värddatorer för kommunikation

från Telia X.25 ISDN D.

• Telia Datapak X.25 Bastjänst är lämplig för

kunder som har måttliga trafikvolymer

och lägre krav på tekniska prestanda,

svarstider och tillgänglighet.

• Telia Datapak X.25 Gateway är en tjänst

som möjliggör anslutning till Telia Data-

pak för kunder med stora, interna data-

nät. Telia Datapak X.25 Gateway bildar

porten mot övriga världen för det interna

paketnätet.

X.32-anslutning lämpar sig väl för data-

bassökning, elektronisk posthantering och

EDI-tillämpningar med måttliga trafik-

volymer.

Prisstruktur

• Telia Datapak: Priset består av engångs-,

abonnemangs- och trafikavgifter. Trafik-

avgifter tas inte ut för trafik på PVC eller

för trafik mellan systemtjänstabonne-

mang.

Andra X.25 tjänster som Telia erbjuder är

bl a:

• Telia X.25 ISDN D där den s k D-kanalen

på Telia ISDN Duo används. Se separat

produktblad.

Uppringd X.28/X.32

X.28 och X.32 medger anslutning via tele-

fonnätet och för X.28 via Telia Datex. X.28

används för asynkrona utrustningar, X.32

används för synkrona utrustningar.

X.28-anslutning lämpar sig för databas-

sökning, elektronisk post och beställnings-

rutiner för t ex resande säljare.
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Telia Datapak. Fast anslutning  (X.25)

X.25 Bastjänst X.25 Systemtjänst
X.25 Gateway

Kan ta emot och besvara anrop Ja Ja

Uppkopplingstid (s) 1,6 0,3

Paketfördröjning (s) 0,4 – 0,9 04, – 0,5

Gränssnitt V.24 V.24/V.35

Överföringshastighet (kbit/s) 9,6 9,6; 14,4; 19,2, 64, 128 eller 256

(Andra hastigheter kan förekomma på befintliga abonnemang)

Telia Datapak. Uppringd anslutning  (X.28, X.32)

Telefonnätet Telia Datex X.28
X.28/X.32

Kan ta emot och besvara anrop Nej Nej

Uppkopplingstid (s) 10–30 5,0–6,0

Gränssnitt Asynk/Synk, V.21, Synk, V.21

V.22bis, V.32 V.22bis, V.32

Högsta överföringshastighet (kbit/s) 14,4 för X.32 9,6
28,8 för X.28

Låt Telia lämna ett konkret förslag, och visa

hur Telia Datapak löser era kommunika-

tionsproblem.

Avgörande faktorer vid utformningen är

dels graden av internationell kommunika-

tion, dels hur intensiv er datatrafik är.

Hur  går  vi  vidare?Basfakta


