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Kontorsnät och brandvägg som tjänst 

Det löser vi. Med Kontorsnät som tjänst hanterar vi drift- 
övervakningen och ser till att allting fungerar så att du kan  
fokusera på din kärnverksamhet. Du slipper allt krångel! 

Dedikerat kontorsnät

Vi kan även fixa ett Dedikerat kontorsnät som du styr med en egen WLC 
(WLAN Controller). Med en egen WLC kan du enkelt hantera ditt trådlösa  
nätverk och till exempel utföra konfigurationer och autentiseringar.

Managerad brandvägg

Om du vill slippa konfigurera din brandvägg själv kan Bahnhof 
leverera en så kallad Managerad brandvägg. Det innebär att du 
får hyra en brandvägg till ditt kontor som Bahnhof ansvarar för 
att konfigurera och underhålla. Enkelt!

Intresserad? Boka in en kostnadsfri Pre-site survey! 

Det första steget mot ditt unika kontorsnät är en Pre-site survey. Vi kommer 
och gör en besiktning av din miljö för att kunna erbjuda en trådlös kontorsnäts- 
lösning som är optimal för just din verksamhet. Besiktningen genomförs av 
Bahnhofs certifierade tekniker som är specialister på skräddarsydda och  
kostnadseffektiva kontorsnättjänster. 

I tjänsten ingår:

     Brandvägg 
     Switchar 
     Trådlösa accesspunkter

Välj en eller flera av våra tilläggstjänster som komplement till ditt kontorsnät 
från Bahnhof. Vi har smarta lösningar för alla behov.

Klient-VPN (SSL-VPN)

Med tilläggstjänsten Klient-VPN kan du enkelt koppla upp en  
individuell klientdator mot utrustning placerad i någon av Bahnhofs 
serverhallar. En tjänst som lämpar sig bra för dig som vill jobba på 
resande fot eller hemifrån och behöver ha tillgång till en särskild 
server eller ditt kontorsnätverk.

VPN Site2Site

Tilläggstjänsten VPN Site2Site är en IPsec-VPN-tunnel som sträcker 
sig mellan platser med fasta IP-adresser och Bahnhofs serverhallar. 
Tjänsten låter dig etablera säkra anslutningar mellan dina kontor 
(eller andra fasta platser) och Bahnhofs serverhallar. 

VPN Site2Site expanderar ditt kontorsnät och gör resurser från ett kontor till-
gängliga för anställda på andra kontor. Det är en perfekt tjänst för företag med 
en gemensam verksamhet som är uppdelad över flera filialkontor. 

Pris: från 695 kr/mån

Smart teknik för smarta arbetsplatser

WiFi på kontoret måste bara fungera.



IT-drift som tjänst

Frigör värdefull utvecklingstid

Dedikerat eller delat?

Pris för IT-drift som tjänst: Varierar efter komplexiteten i din IT-driftlösning.

Dedikerad hårdvara innebär att du hyr en fysisk server som endast du 
har tillgång till. Dedikerad hårdvara lämpar sig för företag och organisationer 
som vill skräddarsy och ha full kontroll över sin server. Eftersom servern 
enbart används av dig har du maximal frihet att anpassa dess inställningar 
och välja operativsystemet och programvaran som passar dig bäst.

Delad hårdvara betyder att din verksamhet läggs på en server som delas 
med andra Bahnhofkunder. En lösning med delad hårdvara passar verksam-
heter med enklare krav på bandbredd och lagringsutrymme utan några 
särskilda önskemål gällande operativsystem eller programvara. Du sköter 
enkelt dina funktioner via en virtualiseringsmjukvara och har inget ansvar 
för underhåll av servern eller dess program. Tjänsten är redundant både 
på server- och SAN-nivå. SLA finns som tillval.

IT-drift som tjänst (även kallat PaaS – Platform as 
a Service) passar dig som vill fokusera helt och 
hållet på egna applikationer och låta Bahnhof ta 
ett helhetsansvar för din IT-miljö. Tjänsten ger 
dig en datorplattform som fungerar som en 
brygga mellan maskinvara och programvara. 
Den låter dig utveckla och driftsätta applikationer 
och företagsprogram samtidigt som vi tar hand 
om operativsystem, nätverk, servrar och lagring. 

Det här är mer eller mindre ett sätt för dig 
att plocka russinen ur IT-verksamhetskakan. 
Du får full frihet att utveckla och köra tjänster 
och applikationer utan att behöva installera 
en egen IT-infrastruktur för det. Bahnhof tar 
hand om det mekaniska IT-driftarbetet och 
ger dig tid att ägna dig åt det du gör bäst.

Bahnhof tillhandahåller den hård- och mjukvara 
du behöver och ansvarar för servrarna upp till 
OS-nivå. Utöver det inkluderar tjänsten bland 
annat Windows-/Linuxpatchning, övervakning 
och proaktivt arbete. Hårdvaran kan placeras i en eller flera av våra 
serverhallar beroende på vilken nivå av redundans du önskar. Genom 
vår tekniska arkitektur med ett delat lagringsmedium kan enskilda 
komponenter sluta fungera utan driftpåverkan vilket garanterar dig 
en pålitlig och säker drift.

IT-drift som tjänst är en flexibel och kostnadseffektiv tjänst som for-
mar sig efter dina önskemål. Tjänsten kan skalas upp eller ner för att 
matcha din verksamhets behov – så att du aldrig behöver betala för 
mer än du använder. 

För att komma igång med IT-drift som tjänst behöver du bara välja  
vilken plattform eller OS du vill använda för dina applikationer och 
vilka resurser och vilken kapacitet du behöver. Har du redan egna  
licenser för VMWare/Microsoft eller liknande går det i vissa fall att  
flytta med dessa till Bahnhof. Hör av dig idag och se vilken lösning  
vi kan erbjuda just dig!



Du är rädd om dina saker och vill undvika onödiga risker. Och det tycker vi är 
klokt av dig! Vi alla har väl genomlidit förödande dataförluster, och få av oss 
är särskilt sugna på att drabbas igen.

Därför har vi utformat tjänsten Backup – så att ingen värdefull data ska be-
höva gå förlorad. Bahnhof hjälper dig att säkerhetskopiera och återställa data 
och håller sedan dina säkerhetskopior i tryggt förvar. Vi vaktar din data och 
gör regelbundna kontroller efter ett särskilt backupschema. I våra rutiner in-
går bland annat så kallad inkrementell backup vilket innebär att vi endast tar 
backup på förändrade filer och databaser som vi sedan sparar enligt avtal. 

Tjänsten kan antingen användas med utrustning i något av våra datacenter 
eller på någon av dina egna servrar (då kallas det för distansbackup). För att 
börja använda en lösning med distansbackup behöver du först informera 
Bahnhof om hur stora datavolymer och vilken bandbredd din hårdvara har.

Basic Backup

Passar dig som behöver backup av en fysisk maskin eller backup av enstaka 
filer på en eller flera servrar. Den här backuptjänsten går att applicera på alla 
typer av fysiska servrar men även virtuella servrar. Eventuell återläsning kan 
utföras av Bahnhof eller direkt av dig via en webbportal som finns som tillval. 

Att återläsa data ingår inte i bastjänsten utan görs enbart med hjälp av tillvals- 
tjänsten Webbportal eller efter särskild beställning. När du beställer återläsning 
av data debiteras du enligt en löpande taxa som tillkommer utöver den vanliga 
månadskostnaden.

Advanced Backup

En tjänst primärt utformad för klistrade tjänster, tex flera exchangeservrar, 
klistrad sql eller sharepoint. För att kunna backa dessa databaser behöver du 
teckna tjänsten Advanced backup. Tjänsten gäller endast för klistrade tjänster 
och täcker inte filnivå. Oavsett om servern är fysisk eller virtuell och eller 
servern kör någon typ av clustrad tjänst måste Advanced Backup köras på 
servern/servrarna. 

VM-Backup

VM-Backup backar snabbt och enkelt upp en hel virtuell maskin eller bara en 
disk. Med den här typen av backup kan du läsa tillbaka enskilda filer, databaser  
och mailboxar, dock inga klustrade databaser. Den här typen av backup 
fungerar bara på virtuella maskiner.

Backup som tjänst

Pris: Efter offert

I alla backuptjänster ingår:

• Backup i valfri miljö - Backupen stödjer de 
flesta virtualiserade och fysiska miljöer som 
finns på marknaden och majoriteten av alla 
OS-varianter. Vi har även ett brett stöd ner på 
applikationsnivå. 

• Backup på en valfri databas – Vi erbjuder  
backup på de flesta databaser som används  
på marknaden.

• Licens för backupprogramvara. 

Backup är en tjänst för dig som tycker att mottot 
”livin’ on the edge” inte lämpar sig för hantering av data. Välj mellan tre olika typer av backuptjänster



Får det lov att vara något mer?

Du som har särskilda önskemål kring din backup kan komplettera din Backup-tjänst 
med en tillvalstjänst.
 
Egen webbportal – bättre överblick och kontroll
En tillvalstjänst för dig som vill ha mer kontroll. Bahnhof erbjuder en webbportal 
där du själv får frihet att göra återläsningar och starta backuper. Med portalen får 
du en god överblick över din data och kan välja att genomföra åtgärder utanför 
Bahnhofs backupschema – precis som du önskar. 

För att använda tjänsten behöver du en fast förbindelse mellan Bahnhof och din 
utrustning eller en VPN-tunnel. Tänk på att endast vissa maskiner har stöd för 
VPN! Om du är osäker på vad som gäller för just dig behöver du bara kontakta oss 
så hjälper vi dig!

Expressroute – ökad hastighet och mindre latens
En tillvalstjänst som fungerar som en hyperrymd-knapp och är särskilt utformad för 
dig med högre krav på hastighet. Expressroute är en nätverkstjänst som kopplas 
till Microsoft Azure för att öka bandbredden och minska latensen mellan molnet 
och Bahnhofs backuptjänst.  

Med Expressroute får du en direktanslutning till Microsofts cloudtjänster och 
Office365 och kan därför enkelt göra backup av Office365-data. Tjänsten låter dig 
använda Microsofttjänster samtidigt som du behåller den Bahnhofspecifika fördelen av 
svensklagrad data. 

Backup som tjänst



Ur balans? Vi hjälper dig! För du vet väl att en god balans leder till bättre prestation? Inte? Men tänk 
till exempel på hur mycket mer behagligt det är att bära tunga varor uppdelat i två kassar – en i 
vardera hand, än att kånka hela lasten på ena sidan av kroppen. Eller på packåsnor vars sadlar ofta 
är utrustade med en sadelväska på vardera sida. Ja, varför gör man så? Helt enkelt för att balans och 
jämnfördelning ger prestanda och stabilitet.

Lastbalansering som tjänst ger dig samma fördelar som en jämnfördelad fysisk last. Tjänsten innebär 
att vi kontrollerar dina servrars belastning och fördelar bördan mellan dem för att uppnå balans. 

Vi utför lastbalanseringen med hjälp av en programvara som övervakar och analyserar  
dina servrar och flyttar ditt innehåll efter behov. Dina lastbalanserade servrar samverkar sedan  
i harmonisk jämvikt så att du kan få ut maximal nytta och kapacitet från dem. 

En typisk följd av lastbalansering är en optimerad serverdrift och ökad prestanda och till-
gänglighet i IT-infrastrukturen. Med andra ord kan lastbalansering få dina serveråsnor att 
bära tyngre och gå längre.

Vi erbjuder två nivåer av lastbalansering – enkel och avancerad. Vilken nivå du ska ha  
avgörs av innehållet i dina servrar och hur du vill styra trafiken mellan dem. Mängden  
och typen av data är exempel på faktorer som påverkar hur avancerad lösning du  
måste ha. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt tjänst!

I tjänsten ingår:

• Övervakning av HTTP/HTTPS
• Mindre versionsuppgraderingar
• Installation av matchar
• Reaktiva åtgärder enligt gällande SLA
• Lyfta in/ta ur servrar ur serverkluster
• Dokumentation

Som komplement erbjuder vi även tilläggstjänsterna Rewrites, AppFirewall och  
Two factor authentication/OTP.

Pris: Efter offert

Lastbalansering som tjänst

Lyft din verksamhet med packåsneprincipen



Hårt trafikerad? Igenkorkade vägar? Kanske till och med en bilkrasch? Om det 
här återspeglar en vanlig dag i din hemsidestrafik är CDN som tjänst verkligen 
något för dig. Hjälpen är här!

De flesta företag har åtminstone en hemsida. En vanlig hemsida med få under-
sidor och sparsamt content med ett litet antal regelbundna besökare brukar 
kunna laddas och fungera felfritt utan några särskilda åtgärder. Men när man 
har innehållstunga hemsidor med stora mängder material som alltid eller 
periodvis har många besökare finns det en risk att hemsidan blir långsam, 
laddar dåligt eller till och med kraschar. En sådan hemsida skapar irritation 
och orsakar förlust av värdefulla besökare.

Men det behöver inte vara så! Med CDN som tjänst kan du behålla hem-
sidans hastighet och funktion även när du skickar stora datamängder 
eller har många besökare samtidigt. Tjänsten stärker upp din hemsida så 
att den orkar mer under bandbreddsintensiva perioder och låter dig leverera 
med en konstant hög prestanda. Nu undrar du säkert hur det går till. Vi kan 
förklara.

CDN står för Content Delivery Network och är ett nätverk för leverans av inne-
håll, till exempel bilder, filmer och ljudklipp på en hemsida. Med tjänsten får 
du ett nätverk av hjälpservrar som ansluter till och assisterar din befintliga 
miljö och ger dig ett system med vägar och genvägar som jämnar ut trafiken 
och får bort köer och stockningar. Ett större vägnätverk innebär fler  
förbindelser och kortare fysiska avstånd för alla besökare. 

CDN-tjänsten förser dig också med ”stationer” utanför din webbservers fysiska 
plats och sprider på så vis ut belastningen istället för att skicka allt direkt till 
eller från webbservern. När din hemsidas tunga innehåll fördelas över ett  
antal separata punkter slipper du överbelastning och ökar tillgängligheten.  

CDN som tjänst skapar fina flöden där det förut var stopp. Du får möjlighet att 
nå ut som du vill, och andra kan nå dig som de vill, utan att lagg, krasch och  
fördröjningar står i vägen. Nätverket fångar upp alla besökare och låter dem 
se din hemsida i sin fullständiga prakt så att alla parter kan få ut det mesta av 
hemsideupplevelsen!

CDN som tjänst
C
D
N

Pris: Efter offert

Fler vägar för bättre framkomlighet



Friska som nötkärnor!

Håll dina maskiner friska och krya med hjälp av 
Bahnhofs antivirusmjukvara! Vi installerar klienten 
Symantec Protection Suite Enterprise och gör din 
utrustning immun mot digitala virus. Vi utför  
regelbundna programuppdateringar från Bahn-
hofs centrala antivirusserver i serverhallen så att du 
alltid är skyddad av den senaste programversionen.

Välj antivirusskydd som en del av en skräddarsydd 
lösning eller beställ den färdiga helhetslösningen 
IT-drift som tjänst där antivirus ingår.

AntivirusAntispam
Vi tar bort oönskade mejl

Ibland blir mejlboxen översvämmad av reklam, kedjebrev och  
skräppost – spam, kort och gott. Pengaförsändelser från Nigeria,  
erbjudanden om penisförlängning och nyhetsbrev du inte har valt 
att prenumerera på väller in och dränker ut dina viktiga mejl. Irri-
terande! Med Bahnhofs molnbaserade mjukvara Antispam hjälper 
vi dig att rensa rent och få bort all spam så att din inkorg till slut 
bara innehåller sådant du vill ha. 

Välj Antispam som komplement till en Bahnhof-lösning, eller som 
tillägg till en tjänst som levereras till dig från en annan aktör – vi 
kan koppla vårt antispamskydd till din befintliga miljö oavsett din 
huvudsakliga tjänsteleverantör.

Exchange som tjänst
Slipp allt krångel med e-posten

Idag jobbar de flesta av oss framför en dator, vilket förutom diverse 
hälsoproblem även betyder att vi ägnar stora delar av våra yrkesliv 
åt att hantera mejl. Därför är det viktigt att vara utrustad med en bra 
mejlklient. 

Företagets mejlklient är ett viktigt kommunikationsverktyg som både 
hjälper er att knyta an till varandra och till omvärlden. Det är ett 
av företagets ansikten utåt och ett medel för affärer och annat som 
hör verksamheten till. Alla företag behöver alltså en ordentlig 
mejllösning, men alla företag ska inte behöva komma på lösningen 
själva! Hyr Exchange som tjänst till ditt kontor och få en heltäckande 
lösning utan att installera något själv!

Vår molnbaserade mjukvara Exchange som tjänst är en  
kommunikationslösning i företagsklass som hjälper dig att möta 
och hantera alla e-postbaserade situationer på ett professionellt sätt. 

Med Exchange kan ni både skapa personliga och gemensamma mejl- 
konton och enkelt kommunicera med enskilda individer och stora 
grupper av människor. Alla anställda kan tillgå e-post, kalender och 
kontakter var som helst och när som helst. Du och dina medarbetare 
kan upprätta era personliga kontor på valfri plats med internet- 

tillgång och använda Exchange på telefon,  
läsplatta eller dator. Använd och anpassa din  
Exchange-lösning med Outlooks enkelt utformade 
och lättbegripliga gränssnitt och forma tjänsten 
som du vill. Mjukvaran erbjuder stor funktionalitet 
och ger en rörlig, dynamisk och modern arbets-
plats som sträcker sig bortom kontorets väggar. 
Exchange innehåller bland annat funktioner för 
arkivering, säkerhet och dokumentdelning och är 
ett bra val för företag som vill ha en komplett och 
seriös mejllösning.

Eftersom Exchange som tjänst lagras i Bahnhofs 
serverhallar kan du anpassa tjänsten i takt med att 
dina medarbetare blir fler eller färre, och utöka 
lagringsutrymmet efter behov. Maskinerna i våra 
serverhallar snurrar avbrottsfritt och omgärdas 
av en exceptionellt hög säkerhet som är utmärkande 
för Bahnhof. All data som lagras hos oss skyddas 
dessutom av svensk lagstiftning.

Pris: Efter offert



bahnhof.se

Kontakta oss på sales@bahnhof.net idag!

https://www.bahnhof.se/ftg/bredband/big-city-sthlm
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