SIKRE DATAFORBINDELSER
PÅ 4G/LTE
CIBICOMS LUKKEDE MOBILNET
NÅR UD TIL 98% AF DANMARK
• Primær dataforbindelse til virksomheder, hvor andre
udbydere ikke når ud
• Sekundær forbindelse; bedre sikkerhed mod nedbrud
• Lukket dataforbindelse i Cibicoms 4G-netværk
• Datatrafik foregår adskilt fra internettet og anden datatrafik i vores netværk og giver optimal datasikkerhed
• Omkostningseffektivt alternativ til fx kobbernet eller
ADSL-forbindelser
• Let at komme i gang – skalerbart og fleksibelt

Kontakt os på
70 11 80 11
salg@cibicom.dk

MOBILT BREDBÅND
STABILT INTERNET I VIRKSOMHEDEN OVERALT I DANMARK
Cibicom tilbyder trådløse bredbåndsforbindelser til jeres virksomhed via Cibicoms eget
4G/LTE-mobilnet, uanset hvor i Danmark I har adresse.

LØSNINGEN KAN MED FORDEL BENYTTES SOM:
• Internetforbindelse til jeres virksomhed, hvor faste kablede dataforbindelser ikke er muligt eller
af dårlig kvalitet.
• Back-up forbindelse til Dankortterminaler eller kasseapparater i butikker, der har en fast
forbindelse som den primære.
• Dataforbindelse til chauffører, kørende sælgere, hjemmeplejen eller andre mobile medarbejdere.
• Midlertidig internetforbindelse hvis jeres leverance af den faste forbindelse er forsinket.
• Dataforbindelse til teknisk udstyr placeret rundt om i Danmark.

Med Cibicoms mobile bredbånd er I hurtigt i gang. Det kræver kun strøm til routeren så er I online. Alt efter hvor i landet,
og hvor langt I er fra vores mobilmaster, er båndbredden typisk 3-8 Mb/s. Vi tilbyder mulighed for fast IP-adresse og
end-to-end kryptering med IP sec/VPN.
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M2M DATAFORBINDELSER
EN SIKKER OG STABIL DATAFORBINDELSE TIL JERES UDSTYR
- OVERALT I DANMARK

Med en Cibicom machine-to-machine (M2M) løsning får
I sikker og problemfri kommunikation med jeres tekniske
udstyr, som fx pumpestationer, vandmålere eller sensorer
placeret i jeres produktion eller rundt om i landet. Og løsningen kan samtidig udbygges med yderligere sikkerhed
som redundans og VPN og både M2M-forbindelsen og
routerne kan overvåges og fjernkonfigureres.
Vores lukkede netværks-løsninger opfylder de højeste
sikkerhedsstandarder og er designet til M2M kommunikation når din forretning afhænger af, at det fungerer døgnet
rundt.
Med en oppetid på 99,998 % og en dækning på 98 % af
Danmarks areal sikrer vi, at dine kritiske forretningsdata
altid er tilgængelige – døgnet rundt. Cibicoms mobilnet er
bygget til M2M.

M2M-løsning til SCADA- og SRO-systemer
Cibicom tilbyder Danmarks måske bedste M2M løsning til
SCADA- og SRO-systemer.
Den stabile datakapacitet er garant for, at I ikke mister
forbindelsen til jeres måleenheder. Det glæder også mere
øde steder, hvor I sætter pumpestationer, alarmer, trykmålere eller fugt- og temperaturmålere op.
Løsningerne giver det fulde overblik over, hvilke enheder der fungerer som de skal, og hvilke der har behov for
servicering.
Skræddersyede machine-to-machine løsninger
Hos Cibicom tilbyder vi også individuelt tilpassede
M2M-løsninger og prækonfigurerede industriroutere,
der nemt kan integreres i jeres eksisterende IT-platform.
Og I sparer tid fordi M2M forbindelsen og routerne kan
overvåges og fjernkonfigureres.
Jeres abonnement skræddersys efter jeres individuelle
behov og ønsker, uanset om I har brug for små eller store
datamængder eller en datapulje, som alle jeres enheder
kan dele.
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Kundens egen
eller Cibicoms

LUKKET MOBILNETVÆRK
- VPN & SIKKERHED
SIKRE DATAFORBINDELSER
Hos virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med kritiske funktioner i samfundet,
bliver der stillet stadig større krav til kontrol og datasikkerhed i vores infrastrukturer.
Afhængig af jeres konkrete sikkerhedskrav og netværkskompleksitet, tilbyder Cibicom en række særligt sikre trådløse
IP-baserede dataforbindelser mellem en vilkårlig lokation i Danmark og jeres virksomheds centrale IT-systemer.
Fælles for løsningerne er, at med en lukket mobilforbindelse hos Cibicom, får I en sikker, omkostningseffektiv, skalerbar og frem for alt fleksibel løsning, der benytter dataoverførsel via Cibicoms eget landsdækkende 4G/LTE-mobilnet.

Mobilt VPN
Cibicoms løsning med mobilt VPN er designet til at
etablere én end-to-end krypteret forbindelse mellem to
lokationer. Det kan fx være mellem en given fjern lokation i Danmark og til jeres hovedkontor. Men I kan også
anvende flere dataforbindelser med mobilt VPN parallelt
med hinanden, hvis I ønsker det.
Har I kun behov for få dataforbindelser til fjerne lokationer, er Cibicoms løsning Mobilt VPN et godt valgt, da administrationen er enkel at håndtere i praksis. Har I brug
for sikre dataforbindelser til et større antal lokationer,
eller udbygger I løbende med nye lokationer, så er vores
løsning Managed VPN Netværk en oplagt mulighed.

Managed VPN Netværk
Cibicoms Managed VPN Netværksløsning er designet til at håndtere mange trådløse dataforbindelser mellem en række
fjerne lokationer i Danmark og en central lokation, eksempelvis jeres hovedkontor. Med Managed VPN får I en løsning der
er fleksibel og skalerbar, hvor alle dataforbindelserne er sikret med en end-to-end kryptering (IPSec).
Løsningen kan nemt skaleres til hundredvis af lokationerne. Cibicom hjælper med konfiguration af routere og holder styr
på den samlede løsning.
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APN Netværk (Access Point name)
Hvis I har behov for dataforbindelser på tværs af mange
forskellige lokationer, og ønsker I at være 100% i kontrol
med løsningen, som I kan udbygge som I vil, så er Cibicoms APN Netværksløsning et oplagt valg for jer.
Med vores APN netværksløsning får I jeres eget lukkede
netværk. I kan selv administrere hvilket udstyr der må
tilsluttes og kommunikere med andet udstyr. Løsningen
er kort sagt jeres helt private WAN (eller LAN) som kun
transporterer jeres data.

Hele løsning er lukket og trafik ind og ud af APN netværks-løsningen sker via jeres egen Firewall eller via
Cibicom, alt efter ønsker og behov.
Vi tilbyder et setup med hosted Radius-server, hvor vi på
jeres vegne kan administrerer hvilket udstyr der må få
adgang til netværket. Cibicoms APN netværks-løsning
tilbydes derfor også som en 100% managed service, hvor
vi står for konfiguration og opsætningen af routere mv., og
vi bistår også når I gerne vil udbygge med flere lokationer.

APN netværks-løsningen understøtter datatrafik mellem alle
lokationerne på tværs – også kaldet stjerne kommunikation.
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Abonnement eller samlet datapulje
Jeres abonnement for de enkelte lokationer skræddersys efter jeres individuelle behov og ønsker, uanset om I har brug for
små eller store datamængder.
Vi tilbyder også løsninger med en fælles datapulje som alle jeres enheder (routere) kan dele fælles. Så opnår I overblik over
jeres dataforbrug og de samlede udgifter og har ingen ubehagelige ekstra regninger hvis jeres dataforbrug skulle ændre sig
over tid.

Cibicom er ISO 9001 og ISO 27001 certificeret. Læs mere om os på www.cibicom.dk
Kontakt os og hør mere om mulighederne med Cibicoms sikre 4G/LTE netværk
på tlf +45 70 11 80 11 eller sales@cibicom.dk

Cibicom A/S - 11/2020

Router

