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Atea Network-as-a-Service (NaaS) giver din virksomhed  en 
række altafgørende fordele: Større fleksibilitet, forbedret sik-
kerhed, reducerede omkostninger og et letforståeligt overblik  
over jeres netværksinfrastruktur.

Med Network-as-a-Service får din virksomhed adgang til 
Ateas unikke on-demand leverancemodel. Her kan virksom-

heden tilkøbe netværkstjenester, når det passer ind i strat-
egien. Dermed kan du være sikker på, at virksomheden kun 
betaler for de services, der rent faktisk skaber værdi.

Desuden omfavner vores Network-as-a-Service alle element-
erne i det gode netværk – både LAN, WAN, WLAN.

Få et netværk, der  
fungerer! Hver dag.

Udvalgte kernefordele  
til din businesscase! 
Overlad arbejdet til os og  
nyd godt af fordelene.

Kontrol og reducering 
af omkostninger

Proaktiv vedligeholdelse 
og problem-forebyggelse

Højere tilgængelig- 
hedsniveau

Maksimeret ydeevne og 
 øget produktivitet

• Reducér drifts- 
 omkostningerne 
 
• Få et fast, overskueligt  
 netværksbudget  

•  Omkostninger til  
 opkvalificering, certifi- 
 ceringer og teknologiske  
 opgraderinger minimeres  
 eller elimineres helt

• Kombinér et højtydende 
 netværk med øget  
 tilgængelighed, hastighed og  
 fleksibilitet   

• Få adgang til state-of-the-art  
 teknologier uden  
 meromkostning  

• Problemer takles proak- 
 tivt med leverandørens  
 løbende overvågningstjeneste

• Der er en fast SLA, men  
 du kan vælge mellem 2  
 serviceperioder  
 (8x5 eller 24x7) 

• Vi tager os af den  
 komplekse opgave med  
 at styre og vedligeholde  
 alle dine netværks- 
 tjenester  

• Vores løbende  
 overvågning forhindrer  
 nedetid og flaskehalse 

Spar 20-30%
ved outsourcing

Organisationens 
evne til at standardisere

Skalerbarhed -
pay-as-you-go

Agilitet

Fast  
kontaktperson

Multivendor-
strategi 

Hvorfor outsource
netværk til Atea?



Det får du som standard! 

Ateas Network-as-a-Service er angivet med nogle grundlæg-
gende funktionaliteter, der er nøje udvalgt for at give dig mest 
for pengene og samtidig høj tryghed.

NaaS dækker drift og vedligeholdelse i form af 

• Incident Management 
• Overvågning  
• Patch Management (firmware-opgradering) 
• Håndtering af WAN-operatører (for WAN-enheder)

Vi er proaktive i forhold til alle jeres netværkskomponenter. 
Både LAN-switche, WAN-routere og/eller WLAN-enheder 
(controllere og access points) overvåges og vedligeholdes 
via eksemple firmware-opgradering, så I er sikre på servicens 
funktionalitet og tilgængelighed altid er i top.

Den optimale drifts-  
og vedligeholdsaftale 

fås ved Atea

NaaS (Network-as-a-service) understøtter enheder fra verdens førende platforme 
Cisco (inkl. Meraki) og HPE (inkl. Aruba).

Patch Management  
(firmware-opgradering)

Håndtering af 
WAN-operatører  
(for WAN-enheder)

Overvågning Incident - 
management

Relaterede serviceydelser
 
Atea kan tilbyde relaterede serviceydelser,  der sammen med en NaaS aftale giver dig en sikker og stabil netværksløsning,  
hvor du nyder godt at fordelene, men ikke skal bekymre dig om de mange omkringliggende arbejdsopgaver, der kræves  
ved at have et netværk, der opfylder compliance protokoller og krav fra forretningen. 

Managed Firewall

Citrix Netscaler Service

Managed SIEM

Firewall Management

Cloud Managed Network

Advanced Network  
Solutions

Load Balancer and 
SSL Offload Services

Det får du med  
Network-as-a-Service

Kontakt

Din Atea kontaktperson eller   
via sitet atea.dk/netværk

atea.dk • 70 25 25 50 • info@atea.dk


