
Olika redundansmöjligheter

Vi erbjuder både redundanta förbindelser och redundant hård
vara, med omslag på under 100 ms. Den redundanta förbindelsen 
kan vara av samma eller lägre kapacitet än den primära, allt från 
1 Mbit/s – 10 Gbit/s. 
  Vi använder oss av Ciscos senaste utrustning, vilken genom 
avancerad teknik möjliggör förenklad drift. Eftersom driften till större 
delen är automatiserad och utrustningen ofta kan felsöka och 
reparera skadan själv behövs det sällan några fysiska ingrepp.

Tre av våra mest efterfrågade redundanslösningar är:

REDUNDANS F IBER  – När bara det bästa är gott nog. Via 
fiberoptik får du dedikerad kapacitet vid avbrott. Din verksamhet 
förblir därmed opåverkad. 
REDUNDANS KOPPAR  – När du inte har tillgång till fiber är 
kopparledningarna räddaren i nöden. Främsta skillnaden är att 
kopparn har ett maxtak, därför kan den ibland ha svårt för att 
matcha kapaciteten med den primära förbindelsen.
REDUNDANS MOBI L  – När du inte har möjlighet till trådburen 
redundans så erbjuder vi en trådlös förbindelse som via 3G/4G 
nätet sköter kommunikationen tills avbrottet är avhjälpt. Några av 
tjänstens fördelar är att den pga. sin mobilitiet inte kan grävas av. 
Kapaciteten delar du med andra användare.

Redundans är ett tillval till Fiber Business och VPN-tjänsterRedundans – mer än bara överkapacitet

Vi erbjuder redundans för företag som är beroende av sin 
kommunikation. Vi använder både fasta förbindelser och 
trådlösa lösningar för att garantera en ökad tillgänglighet 
anpassad efter dina behov.  

När din IT är affärskritisk

Vi har prisvärda färdigpaketerade lösningar med vilka du snabbt 
kommer igång. Önskar du en skräddarsydd lösning är vi flexibla 
och kan enkelt matcha dina krav och önskemål. Då tar vi hänsyn 
till sådana faktorer som verksamhetens och lokalens förutsätt
ningar. Tjänsten är helt automatiserad; går din huvudförbindelse 
ner, tar din reservförbindelse automatiskt över inom ett par milli
sekunder och du är i full drift utan att ens lägga märke till någon 
nertid. Samtidigt börjar vi reparera den primära förbindelsen. 
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N ÄT V E R K S P R O T O K O L L

✔	 FMPLS

✔	 OSPF FRR

✔	 BGP PIC

✔	 BFD

✔	 HSRP v.2

”För att kunna hålla den höga  
kvalitet vi har på våra molntjänster ställer  
vi  självklart höga krav på våra partners. 

 Bredband2 levererar stabila och bra 
 uppkopplingar och är en lyhörd partner som  

det är enkelt att arbeta tillsammans med” 
A N D E R S  M Å N S S O N ,  A D D L E V E L  A B

Allt fler företag är beroende av sin kommunikation. 
Många bygger verksamheter helt kring den, därför 
måste den alltid fungera. 
  Hur mycket pengar kan din verksamhet annars 
förlora om en kabel råkar grävas av och anslutningen 
försvinner under en timme. Eller kanske en hel dag? Hur 
skadas ditt varumärke om kunderna inte når hemsidan? 
  Det är alltid bättre att vara proaktiv. För att du ska 
känna dig trygg erbjuder vi därför en reservförbindelse 
som sekundsnabbt träder i kraft om olyckan är framme.
  Med våra redundanstjänster säkrar du inte bara din 
datakommunikation utan alla dina andra tjänster som 
till exempel telefoni och olika molntjänster. 
     Moderna tekniska lösningar har gjort att denna 
tjänst är mycket prisvärd och kan anpassas efter dina 
krav och ekonomi.

Exempel på maximal redundans med 
fasta förbindelser - Ultrahögt skydd mot avbrott

REDUNDANS
Tillvalstjänst

> EN RESERVPLAN SOM AKTIVERAS UTAN ATT DET MÄRKS
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…två optiska fibrer kan transportera samma 
 informationsmängd som hela Sveriges kopparnät 
för tele och datakommunikation gör idag?

V ISSTE  DU ATT…

SNABB, SÄKER OCH  
PRISVÄRD  KOMMUNIKATION

En anslutning via optisk fiber är grunden till framtida  
kommunikationstjänster. Det är storföretag och forskare 
överens om. Därför har vi på Bredband2 skaffat oss spets-
kompetens inom fiber, vilket gjort oss till en av de största 
leverantörerna i Sverige. Vi är även en av de pålitligaste 
och mest erfarna. 
 Via vårt högkapacitetsnät erbjuder vi dig ett av 
 marknadens bredaste utbud: från enklare bastjänster till 
avancerade tjänster för kvalificerade behov.  
 Men viktigast av allt, vi har en organisation byggd för 
snabb, personlig och flexibel service. Det är inte kunder i 
vår bransch bortskämda med.

Bredband2 bäst i test och rustat inför framtiden

Bredband2 levererar internet, telefoni och datacentertjänster via 
fiber, vilket gör oss och våra kunder väl rustade inför framtiden. 
Vår organisation ger dig kvalitet i både produktion, leverans, 
service och support. 
 Tester som genomfördes mellan 2008 och 2014 av Internet
användare på Bredbandskollen visar att vår bredbandstjänst är 
snabbast 7 år i rad vad gäller svarstider i konkurrens med 
Sveriges största operatörer.

Garanterad tillgänglighet
Bredband2 använder all tillgänglig teknik för att förhindra 
driftstörningar. Nätet är ett renodlat Cisconät byggt i en 
redundant ringstruktur. Skulle till exempel en kabel kapas vid 
grävarbeten tar en annan över kapaciteten sekundsnabbt. 
Stamnätet övervakas varje sekund året om. Därför kan vi 
garantera maximal tillgänglighet och tillförlitlighet.

Hög servicenivå är inbyggd i organisationen

Bredband2’s service får högt betyg. Kanske för att Kundtjänst 
sitter tillsammans med övriga delar av företaget. Vårt personliga 
engagemang skiljer oss från våra konkurrenter. Vanliga 
omdömen från kunder är ”snabba”, ”personliga” och ”flexibla”. 
Ringer du oss kommer du direkt till den som kan hjälpa dig. Det 
gäller i offertprocesser där vi är med dig hela vägen i mål så väl 
som om något går på tok eller du inte är nöjd.

Tekniken är framtidssäkrad 

Kapaciteten i optiska fibrer räcker i decennier och byggs ut 
kontinuerligt. Optisk fiber ger kostnadseffektiva, säkra och 
snabba kommunikationslösningar till företag, fastighetsägare, 
bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Idag och lång tid 
framöver.

Intresserad?

Du kan läsa mer om våra tjänster på bredband2.com. Vill du ha 
en kostnadsfri behovsanalys, kontakta oss på 0770 - 81 10 20!

Välkommen till Bredband2.

Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande 
leverantör av kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät. Vi är en 
utmanare och erbjuder både avancerade företagstjänster samt ett brett 
utbud av tjänster till privatmarknaden. Bolaget är en av Sveriges största 
leverantörer av fiberaccesser med över 140 000 bredbandskunder. 
Bredband2 grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare.  
Aktien handlas på First North-listan under kortnamnet BRE2.
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