
FORBINDELSER OG NETVÆRK
CONNECTIVITY

 • Høj kvalitet og høj driftssikkerhed

 • Landsdækkende redundant Gigabit fiberbackbone

 • Fleksible løsninger og proaktiv overvågning via 
døgnbemanding NOC

Kontakt os i dag på 
70 11 80 11 

eller på 
salg@cibicom.dk



DRIFTSSIKKERHED I SÆRKLASSE
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Cibicoms erfaring i at designe, installere og drive landsdækkende 
kommunikationsløsninger er helt unik. Vi har i mange år etableret 
og drevet samfundskritiske kommunikationsnet, der er bygget til, 
at leve op til nogle af de højeste krav til drifts- og datasikkerhed. 

Med en aftale hos Cibicom omkring netværksservices, kommer 
al vores kompetence og erfaring jer direkte til gode.
Hos Cibicom får I altid nogle af markedets absolut bedste op-
petider. Og stiller I helt særlige krav til driftssikkerheden, kan vi 
naturligvis levere redundans på fiber. 

Ved at samle dine nationale forbindelser, kan du bygge én samlet 
netværksløsning – gennem én leverandør. Cibicom råder over 
egen redundant 100 Gigabit backbone i Danmark, så vi sørger 
for, at dine data altid kommer sikkert frem. Cibicoms backbone 
er opbygget med egne redundante fibre samt udstyrs redundans 
så man sikre en høj servicetilgængelighed. Cibicom drifter og 
overvåger løsningen end-to-end - med support 24/7. Vi overvå-
ger netværket proaktivt i vores NOC (Network Operation Center) 
døgnet rundt. Derfor kan vi rette evt. fejl, ofte allerede inden 
vores kunder mærker det. Men er uheldet ude, kan vores lands-
dækkende døgnbemandede teknikvagt rykke ud med meget kort 
varsel og udbedre fejlen.

VI TILBYDER:

• Layer 3 services: 
MPLS-VPN (IP/L3VPN). Med Multi Protocol Label Switching, 
kan I styre og prioritere trafikken i jeres netværk. Samtidig 
giver MPLS mulighed for, at skabe yderligere sikkerhed ved 
at isolere dele af net¬værket fra den øvrige organisation og 
omverden (VRF - Virtual Routing and Forwarding), eks. et 
gæstenet eller et lukket net til udviklingsafdelingen.

• Layer 2 services: 
Ethernet VPN, her får I jeres eget private netværk til sikker 
kommunikation mellem jeres lokationer eller leverandører. 
Ethernet VPN leveres som layer 2 i Cibicom MPLS netværk. 
Ethernet VPN kan både leveres som en punkt-til-punkt eller 
som et punkt-til-multipunkt forbindelse. 

• Internet services: 
Internet Access (Cibicom offentlige IP adresser). Internet 
er livsnerven i mange virksomheder, og det er afgørende at 
være online døgnet rundt, året rundt. Hastighed og sikkerhed 
er vigtigt. For at sikre maksimal tilgængelighed og optimal 
trafikafvikling på Internet produktet er Cibicoms backbone 
opbygget med egne redundante fiber med Gigabit kapacitet 
til vigtige Internet knudepunkter, dermed opnås en optimal 
trafikafvikling. 

Cibicom er ISO 9001 og ISO 27001 certificeret. Læs mere om os på www.cibicom.dk
Få mere information om Connectivity fra Cibicom. Kontakt os på tlf +45 70 11 80 11 eller sales@cibicom.dk


