Ethernet Access
Hög tillgänglighet och hög kapacitet.
Öresundskraft premiumtjänst är för företag som både vill ha möjlighet till hög kapacitet och kunna
knyta samman olika anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt. Utmärkt för företag som t.ex. vill
transportera video, IP-telefoni, ha virtuella LAN eller andra tjänster som kräver hög tillgänglighet.
Tjänsten erbjuder dessutom stora möjligheter att styra över trafiken och att fritt välja bland olika
tilläggstjänster såsom utökad servicenivå och utökad kapacitet. Ethernet Access kan även levereras
till andra städer.

FÖRETAG 1

FÖRETAG 2

ÖRESUNDSKRAFT
STAMNÄT IP/MPLS
Varför välja Öresundskraft?
Vi har en stark lokal förankring och lång erfarenhet av att bygga fibernät och driva aktiva nät i och runt vår
region. Som en trygg och stabil aktör med stor kompetens av att utveckla och sälja kvalitativa tjänster, har
vi fördelen av att kunna erbjuda skräddarsydda tjänster som svarar mot de förhållanden som råder här i vår
region. Vi övervakar vårt nät dygnet runt alla dagar på året och har alltid personal i beredskap.

TJÄNSTENS OMFATTNING
Ethernet Access är en nivå 2-tjänst baserad på
standardiserad ethernet. Tjänsten produceras över
Öresundskrafts stamnät som är ett fiberbaserat
IP/MPLS nät.
Standard
• Punkt till punkt-förbindelse
• Kundplacerad utrustning
• Klarrapport och mätprotokoll enligt RFC2544
(Throughput och Latency)
• Levereras enligt SSNF standard för kapacitetstjänster
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Valbar kapacitet
• 10 Mbit/s Full Duplex
• 100 Mbit/s Full Duplex
• 1 Gbit/s Full Duplex
Servicenivå 1
• Tillgänglighet 99.7%
• Felanmälan dygnet runt alla dagar
• Felavhjälpning påbörjad inom 4h dygnet runt
• Felavhjälpning avslutad inom 24h dygnet runt

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida oresundskraft.se/stadsnat eller
kontakta oss på e-post forbindelser@oresundskraft.se

Gränssnitt
• 10/100/1000TX Ethernet, RJ45
• Transparent förbindelse som ger dig som kund möjlighet att
själv definiera VLAN, både taggade (802.1q) och dubbeltaggade (802.1ad) samt otaggat stöds
• Ingen omskrivning av kundens QoS
• Max MTU 1600 Bytes
Tilläggstjänster
• Servicenivå 2
- Tillgänglighet 99.9%
- Felanmälan dygnet runt alla dagar
- Felavhjälpning påbörjad inom 2h
- Felavhjälpning avslutad inom 10h
• Utökad MTU Storlek >1600
• Avlämningsgränsnitt: 1000BASE-LX/1000BASE-SX/
1000BASE-ZX
• Tunnling av nivå2 kontroll protokoll
• Intern fibertrunk

