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LAN 

Tjänsten innebär att Leverantören tillhandahåller LAN- infrastruktur och tillhörande drifttjänster i 

Kundens lokaler undantaget kablage för anslutning av klienter mot fastighetsnätet. Kundens lokala 

utrustning ska vara kopplad mot switchar via patchkablar och fastighetsnät.  

I åtagandet ingår att hantera hela livscykeln för LAN-utrustning. Leverantören ansvar även för 

infrastrukturförnyelse som behövs för att vidmakthålla avtalad funktionalitet samt att tillhandahålla all 

utrustning, inbegripet switchar och pachkablage mellan switch och patchpanel i korskopplingsrum.  

Vid nyetablering eller förändringar av kontorsplatser ska LAN-strukturen byggas upp för att möta de 

SLA-krav som finns avtalade.  

Tjänstens består av: 

▪ Övervakning 

▪ Hantering av underleverantörer  

▪ LAN-switchar 

▪ Fastighetsnät 

▪ Förändringar i placering 

▪ Trafikanalys 

▪ Förändring/utbyggnad av fastighetsnät  

▪ Etablering ny sajt 

ÖVERVAKNING  

Övervakning av alla lokala nätverksswitchar sker via Leverantörens centrala system. Följande parametrar 

övervakas: 

▪ Switchars funktionalitet, prestanda och kapacitet 

▪ Anslutningar mellan switchar samt anslutningar mellan switchar och routrar 

▪ Enskilda portar i kontorsnät, till vilka ändutrustning finns ansluten, övervakas ej. 

HANTERING AV UNDERLEVERANTÖRER  

Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörer. Leverantören ansvarar för koordinering samt att 

definierade rutiner och processer med berörda underleverantörer följs. 

LAN SWITCHAR  

Leverantören utför underhåll i form av: 

▪ Mjukvaruuppgradering 

▪ Säkerhetspatchning 

▪ Konfigurationsoptimering 

▪ Felsökning i lokala LAN-switchar. 

▪ Livscykelhantering  

Leverantören ska vid behov genomföra utbyte och förnyelser av befintliga switchar för att upprätthålla 

överenskomna servicenivåer. 
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Bandbredden i lokala LAN är minimum 100 Mbit/s där alla switchportar är aktiva. Leverantören ansvarar 

för: 

▪ Inköp 

▪ Installation 

▪ Certifiering 

▪ Konfiguration av samtliga LAN-switchar. 

LAN – TILLÄGGSTJÄNSTER 

Inom tjänsten LAN kan följande tilläggstjänster avropas. 

FASTIGHETSNÄT  

Vid utbyggnad, uppgradering eller förändring av befintligt fastighetsnät kan leverantören bistå Kunden 

med information och kompetens som är väsentlig för att underleverantörer t.ex. ska kunna utföra 

utbyggnad, uppgradering eller förändring av befintligt fastighetsnät.  

Tjänsten levereras utifrån den information och dokumentation som Kunden tillhandahåller avseende 

fastighetsnätet och debiteras enligt överenskommen modell. 

Leverantören ansvarar inte för underhåll, arbete eller investeringar av fast installerat fastighetsnät i 

kundens lokaler. Med underhåll avses utbyte och reparation av befintlig installation. 

 

FÖRÄNDRINGAR I  PLACERING  

Förändringar i placering av switchar kan beställas som en Tilläggstjänst gällande lokala kontor 

TRAFIKANALYS  

Analys av prestanda och trafikflöden för applikation. Djupare analys av trafikflöden och prestanda på ett 

specifikt lokalt kontor kan beställas som en tilläggstjänst. 

FÖRÄNDRING/UTBYGGNAD AV FASTIGHETSNÄT  

Kunden ansvarar för investeringar gällande förändringar/utbyggnad av fastighetsnätet. 

ETABLERING NY SA JT  

Omfattar förstudie, design och implementation och avropas som en tilläggstjänst. 

KAPACITETSUTÖKNING  

Kapacitetsutökning och tillkommande switchar hanteras enligt beställningsprocessen och debiteras 

enligt överenskommen prismodell. 
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WAN 

Leverantören tillhandahåller WAN-länkar med nödvändig utrustning (routrar/switchar, kablage ) och 

drift av dessa. Tjänsten innebär att leverantören ska ombesörja att Kundens lokaler är sammankopplade 

med varandra och med vissa andra nätverk och/eller leverantörer så att IP-kommunikation kan ske 

mellan samtliga datorer som är anslutna till WAN. WAN Tjänsten ska vara förberedd för trafikprioritering 

på nivå 3 enligt OSI-modellen, samt QoS i 3 klasser genom hela nätet, från accessroutern på lokalt 

kontor till centralt Datacenter och ska kunna implementeras vid beställning. För att implementera full 

funktionalitet gällande trafikprioritering och QoS krävs att applikationen stödjer korrekt 

trafikklassificering enligt normal branschstandard för QoS. 

Trafik i Kundens WAN-förbindelser ska ej vara åtkomligt från annan ej behörig trafik.  

WAN ska vara redundant och konfigurerat så att en förbindelse kan gå ner utan att påverka 

tillgängligheten till Kundens centrala applikationer 

WAN OMFATTAR FÖL JANDE SERVICEOBJEKT  

▪ Anslutningsutrustning 

▪ Routrar  

▪ Huvudswitchar  

▪ Switchar  

FÖL JANDE INGÅR I TJÄNSTEN:  

▪ Hantera förfrågan om design 

▪ Beställning och leveransbevakning 

▪ Kapacitetsplanering 

▪ Övervakning 

▪ Dokumentation 

▪ Rapportering 

▪ Förstudie och designarbete 

▪ Utförande av beställning samt nyetablering 

▪ Etablering av QoS 

▪ Hantering av kommunikationsleverantörer valda av Kund 

▪ Trafikanalys 

▪ Extra MPLS VPN 

HANTERA FÖRFRÅGAN OM DESIGN  

Hantera och besvara frågor kring design och infrastruktur. 

BESTÄLLNING & LEVERANSBEVAKNING  

Effektuera beställningar som avser förändring eller uppsägning av befintliga WAN-förbindelser hos vald 

underleverantör. Leverantören ansvarar för att bevaka och driva beställningar mot underleverantör och 

löpande rapportera status för beställningar till Kund.  
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Uppsättning av nya förbindelser, funktioner eller avveckling ingår inte i Bastjänsten 

 

KAPACITETSPLANERING  

Leverantören utför månadsvis kapacitets- och trendanalyser och föreslå utifrån dessa aktiviteter i syfte 

att förbättra Tjänsten. Statistik sparas detaljerat i en (1) månad och aggregerat i tolv (12) månader bakåt. 

Statistik och analyser avseende längre tidsperiod kan beställas som optionstjänst. 

ÖVERVAKNING  

Leverantören genomför övervakning (Larmtjänstövervakning) av WAN i syfte att upprätthålla avtalade 

servicenivåer samt underlätta vid felsökning vid eventuella incidenter . Etablering av övervakning för en 

ny eller flyttad förbindelse ingår i denna Tjänst. Övervakningen för aktiva förbindelser omfatta följande: 

▪ Tillgänglighet 

▪ Kapacitetsutnyttjande (exempelvis CPU-utnyttjande och minne) 

DOKUMENTATION  

Leverantören ansvarar tillsammans med Kunden för att hålla driftdokumentation uppdaterad. 

RAPPORTERING OCH STATISTIK  

Leverantören ansvarar för rapportering av samtliga avvikelser från avtalade servicenivåer till Kunden.  

WAN – TILLÄGGSTJÄNSTER 

FÖRSTUDIE & DESIGNARBETE  

Framtagning av lösningsförslag med hjälp av arkitekter och specialister 

UTFÖRANDE AV BESTÄLLNING SAMT NYETABLERING  

Installation av ny förbindelse eller flytt av befintlig förbindelse. 

ETABLERING AV QOS  

Etablering av QoS för trafikprioritering, innefattar 3 klasser 

▪ Affärskritisk 

▪ Enligt bästa flörmåga 

▪ Best Effort (lägsta klass) 

EXTRA MPLS VPN  

Ytterligare VPN-förbindelse (utöver den första VPN-förbindelsen) 

HANTERING AV KOMMUNIKATIONSLEVERANTÖRER VALDA AV KUNDEN  

Administration och hantering av kommunikationstjänster eller leverantörer/operatörer som ligger 

utanför Leverantörens ansvar inom WAN. 
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TRAFIKANALYS  

Analys av prestanda och trafikflöden för applikation. Djupare analys av trafikflöden och prestanda i 

WAN. 

INTERNETACCESS 

Syftet med Tjänsten är att tillhandahålla säker och väl fungerande Central Internetaccess som är 

tillgänglig enligt avtalade servicenivåer.  

FÖL JANDE TJÄNSTER OCH SERVICEOBJEKT OMFATTAS:  

▪ Central Internetaccess 

▪ Lokal Internetaccess 

INTERNETTJÄNSTER  

▪ Kapacitet 

▪ Kapacitetsplanering 

▪ Dokumentation 

▪ Hantering av underleverantörer  

▪ Redundant central access mot Internet 

▪ Lokal Internetaccess mot Internet  

▪ Redundant central access mot Internet via två operatörer 

▪ Tillfälligt utökad kapacitet 

▪ Införande av beställda förändringar 

▪ Trafikanalys 

▪ Utökad kapacitet 

▪ URL-filtrering av utgående surftrafik 

▪ Denial of Service skydd (DdoS) 

 

KAPACITET  

Leverantören levererar avtalad kapacitet  

KAPACITETSPLANERING  

Leverantören ansvarar för kapacitetsplanering för att möta Kundens förändrade behov. 

Kapacitetsnyttjande på alla förbindelser mäts kontinuerligt och följs upp i månadsvisa rapporter. 

DOKUMENTATION  

Leverantören ansvarar tillsammans med kunden att hålla driftdokumentation uppdaterad.  

HANTERING AV UNDERLEVERANTÖRER  
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Leverantören ansvarar för koordinering av eventuella underleverantörer och svarar för att erforderliga 

kontakter tas samt att definierade rutiner och processer med berörda underleverantörer följs. 

 

REDUNDANT ACCESS MOT INTERNET  

Leverantören tillhandahåller redundant central Internetaccess via fiber över två olika förbindelser 

inklusive redundant infrastruktur. 

LOKAL INTERNETACCESS MOT INTERNET  

Leverantören tillhandahåller lokal Internetaccess från kundens kontor. Val av access sker beroende på 

kontorets placering, behov av bandbredd och tillgänglighet. Accessen levereras via: 

▪ 4G 

▪ ADSL 

▪ Fiber 

INFÖRANDE AV BESTÄLLDA FÖRÄNDRINGAR  

Införande av beställda förändringar i test- och produktionsmiljön utförs enligt Change Management-

rutinen.  Större förändringar hanteras som ett separat projekt. 

UTÖKAD KAPACITET  

Kunden kan beställa utökad kapacitet för internetaccessen. Kapaciteten baseras på antal Mbit/s 

INTERNETACCESS – TILLÄGGSTJÄNSTER 

Följande tjänster kan avropas som tillägg 

REDUNDANT ACCESS MOT INTERNET VIA TVÅ OPERATÖRER  

Leverantören tillhandahåller redundant central Internetaccess via två oberoende operatörer inklusive 

redundant infrastruktur. 

TILLFÄLLIGT UTÖKAD KAPACITET  

Kunden kan på förhand reservera utökad kapacitet för att avropas vid tillfällen då ökad kapacitet 

behövs. 

TRAFIKANALYS  

Analys av prestanda och trafikflöden för applikation eller trafiktyp. 

URL-FILTRERING UTGÅENDE SURF  

URL-filtrering baserat på kundens policy gällande åtkomst till Internet och vilka kategorier av websidor 

som tillåts alternativt nekas. Tjänsten kan baseras på användare, grupper, områden och kräver ingen 

Proxylösning. Tjänsten offereras separat.  
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DENIAL OF SERVICE SK YDD (DDOS)  

Skyddet för DDoS nyttjar en tredje parts databas för att få information om hotbildsanalyser av ”Internet 

communities”. Databasen tillhandahåller uppdaterad data som nyttjas för att identifiera attackmönster 

och mitigera DoS/DDoS attacker. Databasen lagrar ingen data om kunden. 

CENTRAL BRANDVÄGG  

Syftet med Tjänsten är att tillhandahålla en säker kontroll av datatrafik mellan olika säkerhetszoner i 

nätet via segmentering med brandväggar.  

Leverantören levererar en central virtuell brandväggstjänst med erforderlig teknik och kapacitet för att 

kontrollera datatrafik och skydda miljöer och segment från otillåten trafik mellan olika säkerhetszoner i 

Kundens nät. Brandväggsloggar sparas tre månader tillbaka för historik och spårbarhet.  

I revisionssyfte kan Kunden ta del av kundspecifik information avseende brandväggsinstallation och 

regelverk  

BRANDVÄGGSTJÄNSTER  

▪ Redundant infrastruktur för hög tillgänglighet 

▪ Kapacitetsplanering 

▪ Administration och optimering av brandväggslösning 

▪ Loggning 

▪ Portöppningar & regelverk 

▪ Patch Management 

▪ Tillägg av brandväggsregler för nya Tjänster 

▪ Uppsättning regelverk för tillfällig extra kontroll av trafik 

▪ Ansluta ny brandväggsenhet 

REDUNDANT INFRASTRUKTUR  

Redundant brandväggsmiljö över två datahallar. 

KAPACITETSPLANERING  

Leverantören ansvarar för kapacitetsplanering för att möta Kundens befintliga och förändrade behov. 

ADMINISTRATION OCH OPTIMERING AV BRANDVÄGGSLÖSNING  

Administration, konfiguration och optimering av den Centrala brandväggslösningen ingår i Tjänsten. 

LOGGNING  

Brandväggsloggar sparas tre (3) månader tillbaka för historik och spårbarhet. Loggarna innehåller 

följande information 

▪ Källa 

▪ Destination 

▪ Port 

▪ Tidpunkt 

▪ Åtgärd enligt regelverk (tillåta-neka) 
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▪ Förändringslogg 

PORTÖPPNINGAR  

Portöppningar i brandväggar för befintlig miljö samt förändringar eller tillägg i regelverk för befintliga 

applikationer och system är en del i tjänsten och debiteras enligt löpande timme. Detta gäller även 

etablering av nya Tjänster, eller där Leverantören måste utreda vad som ska utföras. 

PATCH MANAGEMENT  

Leverantören ansvarar för att lägga på säkerhets- och funktionsrättande patchar på brandväggarna. 

Detta utförs under överenskomna servicefönster. 

 

CENTRAL BRANDVÄGG – TILLÄGGSTJÄNSTER 

Följande tilläggstjänster kan avropas för tjänsten central Brandvägg. 

TILLÄGG AV BRANDVÄGGSREGLER FÖR NYA TJÄNSTER  

När kunden nyetablerar en applikation som ska skyddas av brandvägg i befintlig brandvägg, krävs en 

initial insats för att etablera brandväggstjänsten för den applikationen. 

Insatsen är av varierande storlek beroende på applikationens behov att kommunicera med 

omkringliggande system och applikationer. Följande aktiviteter ingår alltid vid tillägg av nya tjänster. 

▪ Analys 

▪ Design 

▪ Dokumentation 

▪ Implementation av regelverk 

▪ Verifiering av funktion 

▪ Godkännande av kunden 

UPPSÄTTNING AV REGELVERK FÖR TILLFÄLLIG EXTRA KONTROLL AV 

TRAFIK  

Vid vissa givna tillfällen kan det finnas behov att sätta ett ännu mer granulärt filter för att sortera ut 

trafiken ytterligare. Sådana tillfällen kan vara felsökning, analys vid misstänkt attack där IDS/IDP inte 

finns. För tillfälligt regelverk ingår följande aktiviteter: 

▪ Konfiguration och implementation av regelverk 

▪ Utökad loggning 

▪ Analys av loggar 

▪ Återställning av tillfälligt regelverk 

 

 

ANSLUTA NY BRANDVÄGGSENHET  
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Etablering av ny logisk brandvägg för nya och tillkommande tjänster. Uppsättning av regelverk enligt 

Kundens policy sker vid nyinstallation av brandvägg. Vid anslutning av ny brandvägg ingår följande 

aktiviteter: 

▪ Analys och förstudie 

▪ Design 

▪ Dokumentation 

▪ Implementation av regelverk enligt överenskommen säkerhetspolicy 

▪ Verifiering av funktion 

▪ Godkännande av kunden 

WLAN AS A SERVICE 

Syftet med tjänsten WaaS är att leverera en trådlös nätaccess från PC eller andra enheter för en enkel 

anslutning mot företagets nätverk. Lösningen bygger på en centralt managerad tjänst med integrerad 

rollbaserad policyhantering som stödjer samtliga IEEE standards för WLAN. Tjänsten levereras som en 

ren produktförsörjning, kombinerat med konsultativ rådgivning och supporttjänster eller som en ren 

drifttjänst med nedan ingående komponenter och tilläggstjänster. WaaS tjänsten bygger på en centralt 

molnbaserad managering av WLAN accesspunkter där varje kund hanteras unikt inom ramen för 

åtagandet. Kunden kan vid behov få åtkomst till sitt centrala manageringsverktyg men om kundens 

rättigheter överstiger ”read only” kan inte SLA delen appliceras i tjänsten.  

DRIFTSÄTTNING AV INGÅENDE UTRUSTNING  

Efter installationen av accesspunkten ansvarar leverantören för att konfigurera och driftsätta ingående 

utrustning till fullt fungerande tjänst, färdig för kunden att börja använda. I standardutförandet ingår en 

uppkoppling eller ett SSID mot det trådlösa nätverket samt ett gästnät.  

SÄKERHET  

Leverantören konfigurerar och implementerar lösningen enligt kundens säkerhetspolicy gällande 

inloggning och access mot definierade nät. Om sådan inte finns baseras säkerhetsnivån på inloggning 

mot AD samt full access till nätet. 

DRIFT OCH ÖVERVAKNING AV WLAN TJÄNSTEN  

Leverantören övervakar och analyserar status på tjänsten kontinuerligt under kontorstid vardagar 07.00-

18.00. Övrig tid loggas och registreras alla larm och händelser för rapportering, statistik och uppföljning. 

SUPPORT  

Supporttid för tjänsten, vardagar 07.00-18.00 

HÅRDVARA  

Vid hårdvarufel i accesspunkterna byter Leverantören ut hårdvaran genom utskick av ny accesspunkt. I 

det fall ett hårdvarufel har konstaterats skickas ett RMA nummer samt kostandsfri fraktetikett till berörd 

kontaktperson. Kunden ansvarar sedan för att skicka tillbaka den trasiga accesspunkten inom 5 dagar. 
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ANVÄNDARSUPPORT  

I tjänsten ingår instruktioner till användare för uppkoppling mot trådlöst nätverk för två olika 

operativsystem. Exempelvis Windows 8 och MacOS. Om Leverantören redan har instruktioner framtagna 

för andra operativsystem så ingår det utan extra kostnad. Slutanvändarsupport och utbildning som inte 

tar mer än 15 minuter hanteras enligt ett debiterbart ärende i Servicedesk. 

SLA  

Tillgänglighet 99,99% 

Rapportering och uppföljning  

Varje månad levereras en rapport hur tjänsten har presterat i form av tillgänglighet samt om det 

identifierats några problem under perioden.  

LIVSCYKELHANTERING  

Leverantören ansvarar för att kontinuerligt uppdatera mjukvaran på accesspunkterna för att säkerställa 

funktionalitet och hög säkerhet. Uppdateringen sker automatiskt enligt de fasta tidpunkter som 

överenskommit mellan kunden och leverantören.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Varje kontor med accesspunkt måste ha tillgång till Internetaccess. 

WLAN - TILLÄGGSTJÄNSTER  

FÖRSTUDIE  

Förstudie kopplat till antalet accesspunkter som krävs per kontor. Förstudien baseras på kundens behov 

och önskemål samt fastighetsritningar som tillhandahålls utav kunden. Se tilläggstjänster för utökad 

förstudie. 

UTÖKAD FÖRSTUDIE  

Besiktning och framtagande av rapport för vilken utrustning och antal accesspunkter som behövs 

baserat på kundens behov. I den utökade förstudien ingår radioplanering och verktygsanalys 

Koordinering och installation av accesspunkterna 

Baserad på kundens behov och utfallet av förstudien kan Leverantören koordinera och hantera den 

lokala installationen för accesspunkterna på plats i kundens lokaler.  

FÖL JANDE TJÄNSTER KAN BESTÄLLAS SOM TILL ÄGG OCH OFFERERAS 

VID VARJE TILLFÄLLE OM INTE ANNAT AVTALATS.  

WEBFILTRERING  

WLAN-tjänsten kan filtrera vilka websiter som användare ska tillåtas alternativt nekas access till. 

TRAFIKMÖNSTER  

Löpande analys, rapportering och uppföljning på användarnivå gällande trafikmönster. 
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PCI (PAYMENT CARD INDUSTRY) KONTROLL OCH RAPPORTERING  

Lösningen är PCI kompatibel gällande säkerhet och managering av uppdateringar, patchhantering, 

loggningar samt livscykelhantering. För att underlätta interna och externa revisioner inklusive 

säkerhetsscanningar kan PCI kompatibla rapporter och analyser tas fram.  

ACCESSPUNKTER FÖR UTOMHUSBRUK & HEMARBETSPLATSER  

Vid behov kan speciella accesspunkter, anpassade för utomhusklimat etableras inom ramen för Tjänsten. 

Likaså kan kostnadseffektiva accesspunkter för hemarbetsplatser och småkontor etableras.  

POWER OVER ETHERNET SWITCHAR (POE)  

Ethernetswitchar som kan driva accesspunkter utan separat strömkälla 

SLA – LAGERHÅLLNING AV ACCESSPUNKTER  

Om en trasig accesspunkt behöver ersättas snabbt kan varje kontor lagerhålla en extra accesspunkt för 

att snabbt kunna ersätta en trasig.   

 

PACKET CAPTURE  

Djupanalys av IP-paket som passerar accesspunkterna. Leverantören kan bidra med hjälp vid problem 

med applikationer, prestandaproblem eller vid djupanalys av misstänkta virus, trojaner eller annan 

suspekt trafik. 

UTBILDNING  

Leverantören kan sätta upp samt skräddarsy utbildningar för lösningen. 

PROJEKTLEDNING & KOMPETENS  

Leverantören kan tillhandahålla projektledning eller annan specialistkompetens inom IT-området. 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFIK OPTIMERING SOM TJÄNST 

Syftet med tjänsten TOaaS är att optimera datatrafik till och från applikationer på servrar. 

Nedanstående områden ingår i tjänsten 



 

 

Proact MCS AB TJÄNSTEBESKRIVNING NÄTVERK & KOMMUNIKATION 14 

DELTJÄNSTER LASTBALANSERING  
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L
B
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u
n
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L
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g

L
B
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c
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L
B
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e

rv
e

r 

P
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c
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P
ro

te
c
ti

o
n

Lastbalansering 

Standard 3 X X X

Lastbalansering 

Utökad 5 X X X X X (1)

Lastbalansering 

Avancerad 8 X X X X X X (1) (1)  

(1) – Går att få som option 

 

 

DELTJÄNSTER REMOTE ACCESS  
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c
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n
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n

c
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P
ro
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c
ti

o
n

Remote Access 

Standard X X X

Remote Access 

Utökad X X X X X X (1) (1)

Remote Access 

Avancerad X X X X X X X (1) (1)  

(1) – Går att få som option 

ETABLERING OCH DRIFTSÄTTNING AV TJÄNST  

Etableringen genomförs i projektform med koordination av resurser, tester och driftsättning. Baserad på 

de behov som klarlagts i beställning eller i förstudie så etableras tjänsten genom konfiguration av 

utrustningen. I samverkan med kunden så genomförs löpande testning innan acceptanstest sker. Efter 

acceptanstest så sker driftsättning i produktionsmiljö på avtalad tidpunkt. 

SÄKERHET  

Säkerheten kan anpassas helt efter de specifika krav som finns för Säkerhetsnivå. I respektive tjänstefall 

definieras de specifika krav som finns för respektive tjänst. Dessa säkerhetsinställningar kommer sedan 

att etableras och testas. 
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DRIFT OCH ÖVERVAKNING AV TJÄNSTEN  

Leverantören övervakar och analyserar status på tjänsten kontinuerligt under servicetid. Alla larm och 

händelser loggas för rapportering, statistik och uppföljning. 

RAPPORTERING OCH UPPFÖL JNING  

Rapportering och uppföljning av tjänsterna sker i ordinarie servicerapportering och förvaltningsmöten. 

LIVSCYKELHANTERING AV MJUKVARA  

Leverantören ansvarar för att kontinuerligt uppdatera infrastruktur för TOaaS för att säkerställa 

funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet. Uppdateringen sker enligt de fasta tidpunkter som 

överenskommit mellan kunden och leverantören.  

LASTBALANSERING  

ANTAL FRONTEND, MAX  

Avser det maximala antalet frontendservrar (fysiska eller virtuella) som tjänsten lastbalanserar mellan. 

LASTBALANSERING MED ROUND ROBIN  

Round Robin är en enklare lastbalanseringsalgoritm som växelvis skickar en anslutning mellan aktiva 

Frontendservrar. 

LASTBALANSERING MED ANTAL ANSLUTNINGAR  

Med denna algoritm skickar systemet en anslutning till den Frontendserver som vid tillfället har minst 

antal aktiva anslutningar. 

SSL OFFLOADING  

För att minska belastningen på frontendservrarna kan man låta lösningen ta hand om SSL-hanteringen 

för en applikation gentemot klienterna. Med SSL Offloading krypteras trafiken i lösningen – mellan 

lösningen och klienten därför är trafiken helt krypterad. 

LASTBALANSERING MED SVARSTID FRONTENDSERVER  

Med denna algoritm tittar systemet på den observerade svarstiden på en Frontendserver och skickar en 

ny anslutning till den server som har bäst svarstid. 

PERSISTENCE  

Ofta bygger en applikation på att en användare måste arbeta mot en och samma server under 

användarsessionen. Då en applikation lastbalanseras ställer det krav på att lastbalanserarlösningen klarar 

av att hantera detta. Med Persistence löses detta – flera olika bakomliggande tekniker kan användas för 

att hantera funktionen. 

LASTBALANSERING MED FRONTEND SERVER PERFORMANCE  

Denna utökade algoritm bygger på att det installeras en agent på Frontendservern som samlar in 

information om CPU-belastning. Systemet skickar sedan en ny anslutning till den Frontendserver som 

har lägst belastning. 
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REMOTE ACCESS  

FULL PROXY TILL WEB I  DMZ  

Genom användande av full proxy till web kan du på ett säkert sätt publicera interna webapplikationer 

över Internet. 

WEBMAIL ACCESS  

Funktionen Webmail Access erbjuder möjlighet att på ett säkert sätt publicera till exempel Microsoft 

Outlook Web Acesss till dina användare över Internet. 

AUTENTISERING MOT ACTIVE DIRECTORY  

Din publicering kan autentiseras mot Active Directory vilket ger hög säkerhet och enkel managering 

genom att alla användarkonton finns och hanteras på ett och samma ställe. Autentisering kan även 

göras mot andra databastyper så som Radius, LDAP, Kerberos och Tacacs+. 

VPN-ACCESS  

Med VPN-Access menas en centralt hanterad tjänst där användare ansluter till det interna nätverket från 

Internet genom en säker VPN-tunnel. Autentisiering görs antingen direkt mot Active Directory eller 

motsvarande. Lösningen har stöd för flertalet klienttyper så som PC med Windows, dator med Apple 

Mac OS surfplattor och telefoner med Apple iOS och Google Android. 

VDI-ACCESS  

Med VDI-Access kan applikationer som bygger på Citrix XenApp/XenDesktop och VMware Horizon 

publiceras på ett säkert sätt mot användare på Internet. Lösningen har stöd för flertalet klienttyper så 

som PC med Windows, dator med Apple Mac OS surfplattor och telefoner med Apple iOS och Google 

Android. 

AUTENTISERING MED ONE TIME PASSWORD  

För att få ytterligare säkerhet vid inloggning till publicerade tjänster kan vi erbjuda integration mot 

tjänster för One Time Password (OTP). Lösningen har stöd för de flesta ledande system för OTP så som 

RSA SecurID, Mideye och Dell Defender. 

UTÖKAD KONTROLL AV KLIENT  

Ibland önskar man ytterligare kontroll av den klient som ska ansluta till en publicerad applikation. Ni 

kanske vill begränsa till att bara tillåta klienter som har ett särskilt certifikat installerat på datorn, klienter 

som har program för Antivirus installerat och aktiverat, klienter som har krypterat sin hårddisk eller bara 

tillåta klienter som ansluter från ett specifikt IP-nät. Med utökad kontroll av klient kan många olika 

parametrar kontrolleras och verifieras. 

KOMBINATIONER AV KONTROLLER  

Bilden nedan exempel på hur olika typer av kontroller kan kombineras i en kedja för verifikation och 

anslutning till specifika applikationer. 
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Proact MCS AB TJÄNSTEBESKRIVNING NÄTVERK & KOMMUNIKATION 18 

TRAFIKOPTIMERING - TILLÄGGSTJÄNSTER  

GEOIP PROTECTION  

Tjänsten baseras på att användare från hela världen ska kunna komma åt en applikation via Internet. 

Med GeoIP Protection bestämmer du från vilka världsdelar, länder och regioner som ska komma åt din 

applikation. 

IP INTELLIGENCE PROTECTION  

Kombinerat med, eller istället för GeoIP Protection kan smart IP Intelligence (IPI) erbjudas. För att 

säkerställa att din applikation ska vara nåbar från säkra nät och inte från klienter som befinner sig inom 

kända Botnet’s, Proxy och anonymiseringstjänster (IP-adresser som är kända för att vara infekterade 

med virus och malware) Med tjänsten IPI kan vi styra vilka som ska ha, eller inte ha tillgång till din 

applikation. 

 

FÖRSTUDIE  

Genomgång av behov och förutsättningar. Genomlysning av befintlig infrastruktur – vad finns och vad 

behöver förändras eller anpassas för att kunna leverera de tjänster som efterfrågas. 

 

INFÖRANDE  

Leverantören tillhandahåller specialistkompetens och projektledning för införande med koordination, 

konfiguration, testning och driftsättning av tjänsterna. 

UTBILDNING  

Leverantören kan skräddarsy och hålla utbildningar för lösningen. 

 


