Netværksguide
Find vej til den bedst mulige
netværksoplevelse

Bliv klogere på, hvilke styrker og svagheder dit nuværende
netværk har og vurder, hvilke behov din forretning har, hvis den
skal præstere bedst muligt.

Uanset branche og funktion er IT afgørende for din
forretnings virke. Netværket understøtter din infrastruktur og er med til at definere effektiviteten, mens
du afgører, hvilket behov din forretning har, hvis
driften skal fungere optimalt.

Hvorfor virker det ikke (bedre)?
Hvorfor virker dit mailflow ikke optimalt?
Hvorfor tager det lang tid at tilgå serveren?
Hvorfor er svartiderne lange?
Fungerer din forretnings netværk ikke korrekt, efterlader det tydelige
spor i hverdagen, som bremser den ønskede effektivitet.
Svagheder, dit netværk kan have:
• Hastigheden er ikke svarende den belastning, det bliver udsat for
• Sikkerheden halter
• Det anvendte hardware er ikke funktions- eller tidssvarende
• Der er interferens, der påvirker den trådløse præstation
• Opsætningen er ikke korrekt
Konsekvenser herved:
• Hastigheden er lav og forbindelsen overbelastet
• Sårbarheden for udefrakommende forhindringer er stor
• Forbindelsen er udfordret
• Udfald er normalt og hyppigt
• Udbyttet er begrænset kontra mulighederne

En god forbindelse
Det er dig, der definerer, hvad der er en god forbindelse for din forretning. Men de faktorer, som afgører det, er ens for alle. Styrker dit
netværk kan have, finder du her:
1: Forbindelsen leveres af en leverandør, hvis SLA stemmer overens med forretningens
smertetærskel
2: Du betaler for den hastighed, du behøver
3: Opsætningen har de firewalls og øvrige sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige
4:. Netværket er opsat efter lokationens behov, således geografi er medregnet
5: De komponenter, der formidler forbindelsen, er tidssvarende og korrekt forbundet
6: Faktorer, der kan påvirke den trådløse forbindelse negativt, er elimineret, således
interferens ikke opstår
7: Infrastrukturen er gearet til den hastighed, den udsættes for
8: Ledelsen anerkender, hvilket behov forretningen har

Få hjælp til en bedre oplevelse
Bliv klogere på din netværksforbindelse ved at stille dig selv
spørgsmålene:
• Hvilken netværksforbindelse har vi i dag?
• Hvilken hastighed kører vi med?
• Hvad er alderen på vores nuværende netværksinstallationer?
• Oplever vi problemer, lange svartider eller lignende?
• Hvor vigtigt er netværkets hastighed for vores forretning fra 1 til 10?
• Hvor vigtig er sikkerhed i forbindelse med vores netværk fra 1 til 10?
• Hvor kritisk er lang nedetid for os fra 1 til 10?
• Har det økonomiske konsekvenser for os, hvis vores netværk ikke virker?
6 timer, 12 timer, 24 timer?

• Spiller geografi en rolle for vores netværk?
Svarerne kan du evaluere med din IT-afdeling eller IT-leverandør og få hjælp til, hvordan din
forretning får den mest optimale netværksoplevelse.

Trådløst netværk
En trådløs forbindelse er for mange virksomheder afgørende
for driften eller den service, som ydes. Der er dog en del flere
parametre, som kan udfordre den trådløse forbindelse kontra
en kablet forbindelse og her handler det om at få en løsning,
der tager højde for forretningen og dens indretning.

Hvordan fungerer et trådløst netværk?
Traditionelt fungerer et trådløst netværk ved, at der bliver sendt
radiobølger ud fra en omnidirectional antenne, svarende til en rundstråle antenne, der udsender radiobølger som ringe i vandet.
En klient i nærheden modtager signalet og udfører handlinger via det.
Måden man udsender radiobølgerne på, bevirker dog, at radiobølgerne også rammer trådløse
klienter, der slet ikke er ”interesseret” i disse. Når flere access points opfører sig sådan, vil det
på grund af de antal kanaler, der er til rådighed, skabe interferens. Og det er blandt andet her,
man kan opleve problemer med sit trådløse netværk.

Interferens
Interferens skabes af udstyr, der benytter trådløs teknologi eller de
samme frekvensområder som det trådløse netværk og kan sammenlignes med flere mennesker, der snakker til én på samme tid med
samme stemme. I radio termologier kaldes det for trådløs interferens.
Høj interferens kan skyldes:
• Ældre PIR alarm sensorer
• Bluetooth enheder
• Forkert justeret trådløse access points herunder for høj sendestyrke
• Overlab af kanal/frekvens område
• Noget så simpelt som en mikroovn

Site survey
Ved større installationer såsom skoleer, hoteller, lagerbygninger med videre anbefaler Mentor
IT en såkaldt site survey, hvor der med avanceret udstyr scannes for udefrakommende støj
samt behov for antal access points samt cirka placering.
Herved opnås den ultimative netværksløsning. Access points opsættes strategisk korrekt og
ukendte faktorer bliver hurtigt bekendte.

Trådløst netværk, der virker
En god trådløs netværksoplevelse er afhængig af to ting: Korrekt
opsætning og lav interferens.
Hos Mentor IT tilbyder vi MIT WIFI, der benytter en patenteret antenne teknologi (beamflex+),
som afhjælper de udfordringer et normalt trådløst netværk kan have. I stedet for omnidirectional antenne teknologi sendes hvert enkelt signal retningsbestemt til klienterne.
MIT WIFI har ca. 4.000 forskelligere antenneindstillinger pr. acces point mod traditionelt én og
kan samtidigt skifte radiobølgerne automatisk alt efter om den enhed, der bliver kommunikeret med, er stående eller liggende (PD-MRC). For eksempel benyttes en telefon typisk liggende
og en bærbar computer stående.
På denne måde formindskes trådløs interferens, der opnås højere signal kvalitet, mulighed for
flere klienter pr. access points og ingen behov for eksterne antenner.

MIT WIFI er:
- Retningsbestemt signal
- Tilpasning af signal til liggende eller stående enheder
- Fuld adgang til at administrere din trådløse installation
- Mulighed for at tilslutte flere access points
- Løbende software opdatering
- Funktionsovervågning
Pris pr. access point pr måned: ..............................................................Ekskl. moms fra 50,- *
Pris for installation af administrativt netværk og gæstenetværk,
inkl. tilpasning af lokalt netværk: ...................................................... Ekskl. moms fra 2.499,*Prisen er gældende ved 36 md.
Fordele ved MIT WIFI:
• Gæstenetværk
• PD-MRC
• Airtime fairness
• ACL

•
•
•
•

Fuld administration
Beamflex+
QoS
802.1x op til 32 SSID’er

• Avanceret Mesh
• ChannelFly
• Applications control

Kablet netværk
Et kablet netværk er essentielt for din infrastruktur. Og hvem
der leverer forbindelsen hertil, er helt op til dig. At netværket
fordeles sikkert og korrekt sker ved hjælp af en router,
firewalls og switche. Elementer Mentor IT gerne bistår med.

MIT MPLS
MIT MPLS er et lukket netværk, hvor dine data bevæger sig fra punkt til punkt og ikke er i kontakt med internettet. Du slipper dermed for at dele data med uvedkommende, din hastighed
bliver hurtigere og sikkerheden øges.
Helt præcis får du med MIT MPLS en direkte forbindelse til Mentor ITs datacenter og dine
data slipper dermed for at skulle en tur forbi internettet, hvilket både højner sikkerheden og
optimerer din forretnings infrastruktur.

Tryghed, der er til at forstå
Jævnfør din SLA leverer både Stofa og Mentor IT 24/7/365 overvågning af din MPLS-forbindelse.
Sker der fejl i leverancen fra Stofa, er du garanteret påbegyndt fejlretningen onsite inden for to
timer.

Fordele ved MIT MPLS
-

Større sikkerhed
Bedre økonomi
Mere fleksibilitet
Maksimal hastighed
Overvågning 24/7/365

Vælg mellem:
200/200 Mbit/s.................................................................................................................kr. 1.800,-/md
500/500 Mbit/s ................................................................................................................kr. 2.100,-/md
1/1 Gbit.............................................................................................................................kr. 2.600,-/md
Etableringsomkostninger kr. 4.000,-*
Opsætning af internt netværk kr. 10.000,-*
*Prisen er gældende ved bindingsperiode på 36 md.
**Prisen kan differentiere ved særlige krav til opsætninger.
Priserne er vejledende og kan variere, såfremt MIT MPLS skal etableres uden for et etableret
netværksområde.

Mentor ITs
samarbejdspartnere
Vores netværksspecialister tager afsæt i, hvilken løsning
der er mest optimal for dig.
Vi har tre samarbejdspartnere, vi primært anvender, når det kommer til
det hardware, der skal formidle forbindelsen: HPE, Juniper og Ruckus.
Til montering af netværksudstyr og træk af kabler har vi en fast samarbejdspartner, vi anbefaler, så du får servicen til den mest favorable pris.
MIT MPLS, der er en lukket forbindelse direkte ind i vores datacenter,
leveres af Stofa.
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- Med dig i fremtiden

