
uuden ajan yritysnetti
Yritykselle, joka vaatii nettiyhteydeltä enemmän.



tekniset tiedot:
Kapasiteetti:
• 1 Mbit/s – 300 Mbit/s > 1 Mbit/s – 500 Mbit/s  
• Vain mobiili: 

• 4G 20/20 Mbit/s – 100/50 Mbit/s
• 5G 300/100 Mbit/s - 500-100 Mbit/s

Tekniset toteutusvaihtoehdot: ADSL, ADSL2+, 
VDSL, kiinteistökytkinratkaisut, kuitu, mobiili (4G, 5G)
Asiakaslaite: Cisco ISR 1100 Series 
Palomuuripalvelut: Laite sisältää palomuurin 
vakiosäännöstöllä oletusverkolle.
Palvelutaso: Vakioylläpito tai lisäpalveluna korotettu 
ylläpitotaso.
DHCP privaattiosoitteilla kuuluu palveluun.
Julkiset IPv4-osoitteet: 5 kpl saatavilla Avoin 
internet -lisäpalvelun yhteydessä.
WLAN: saatavilla lisäpalveluna (sekä 2,4 
GHz että 5 GHz), WLAN-tukiasema integroitu 
asiakaslaitteeseen.

Lisätietoa: telia.fi/yritysnetti

TUTUSTU ASIAKAS-
LAITTEESEEN LISÄTYSSÄ 
TODELLISUUDESSA
Yritysnetillä turvaat liiketoimintasi jatkuvuuden – myös 
kriittisissä tilanteissa. Skannaa AR-heräte ja katso  
monipuolista asiakaslaitettamme 3D-mallinnuksen 
avulla.

Toimi näin:

1. Lataa AR by Telia -sovellus
2. Skannaa vieressä oleva heräte

Telia Yritysnetti  on liittymä, joka yhdistää yrityksen 
toimipisteen internetiin luotettavasti, turvallisesti ja 
hallitusti. Toimipisteessä on aina toimiva yhteys, jos 
sinne valitaan kiinteän ja mobiiliyhteyden yhteis-
toteutus. Tässä toteutustavassa mobiiliyhteys toimii 
joko kuormaa jakavana yhdessä kiinteän liittymän 
kanssa tai varayhteytenä. Jos kiinteä verkko vikaantuu, 

yhteys ei katkea, vaan se siirtyy automaattisesti 
varmentavaan mobiiliverkkoon. Näin yrityksen liike-
toiminta on turvattu mahdollisissa vikatilanteissa.

Yritysnetti on toteutettavissa myös pelkkänä mobiili-
ratkaisuna, jos kiinteää yhteyttä ei ole saatavilla kysei-
seen osoitteeseen.

NETTIIN LUOTETTAVASTI, TURVALLISESTI JA HALLITUSTI 

Yritysnettiin saatavilla olevat lisäominaisuudet:

• Langaton lähiverkko (WLAN)
• Avoin internetyhteys julkisilla IPv4-osoitteilla 

• Korotettu palvelutaso 
• Mobiiliverkon kuuluvuutta parantavat  

antenniratkaisut

Palvelun hyödyt

Huoleton startti
Saat netin toimintavalmiina asennusosoitteeseen 
postitse tai valmiiksi asennettuna. Sinun ei tarvitse 
investoida laitteisiin etkä tarvitse teknistä osaamista. 
Mobiiliyhteys on välittömästi käytössäsi; kiinteä yhteys 
toimitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Tietoturvallinen valinta
Palveluun kuuluu oletuksena palomuuri yksityis -
verkolle. Myös täysin avoin internetyhteys on  
saatavilla tarvittaessa.

Aina valmiina
Kiinteän verkon vikatilanteissa liikenteesi siirtyy 
automaattisesti mobiiliverkkoon. Tämä ei vaadi  
sinulta mitään toimenpiteitä.

Ammattitasoinen asiakaslaite
Liittymän hintaan kuuluu ammattitasoinen laite, joka 
sisältää reitittimen, WLAN-tukiaseman ja palomuurin. 
Laite on Telian verkonhallinnan ylläpidossa, 
vikaantunut asiakaslaite vaihdetaan uuteen. 


