Failover

Jeres sikkerhed for, at driften ikke går i stå
Med Dstny failover undgår du, at driften stopper, fordi
den primære forbindelse til telefoni og it-systemer er
nede ved overgravninger eller nedbrud på centralt udstyr.
Moderne virksomheder fungerer ikke uden telefoni og
IT. En manglende adgang til telefoni, kontor-, CRM-,
ERP- og betalingssystemer er ofte lig tabt omsætning,
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tabte ordrer og utilfredse kunder. Tillid kan nedbrydes
lynhurtigt, mens det tager lang tid at bygge op igen.
Derfor er det vigtigt, at nedbrud undgås. Dstny tilbyder
tre forskellige failover-løsninger. Jeres sikkerhed for, at
driften ikke går i stå.

Produkter
Produktvarianter

Løsningen giver adgang til

Primær forbindelse

Trådløs mobil failover*

Dataservices og VoIP via primær linie eller via redundant
mobil failover. Ingen garanti for talekvalitet på VoIP
over mobilnettet grundet variende hastighed.

Kobber eller fiber

Failover fiber type 1

Internet, data og VoIP. Talekvalitet sikres ved brug af QoS.

Fiber

Failover fiber type 2

Internet, data og VoIP. Talekvalitet sikres ved brug af QoS.

Fiber

* Mobil failover opsætning forudsætter, at der er mobildækning

Ring på 8888 7777 eller se mere på dstny.dk/failover
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Failover
Dstny’s forskellige failover-løsninger
Trådløs mobil failover
Adgang til dataservices via primær linie eller mobil
failover. En redundant opkobling etableres over
mobilnetværk. Der foretages automatisk failover ved
fejl/manglende forbindelse på primær linie.
På den mobile opkobling vil der opleves varierende
hastighed og derfor kan kvalitet på fastnet kald ikke
garanteres. Den variende hastighed på mobilnettet
skyldes flere faktorer - der iblandt multiple
forbindelser til samme mobilmast, samt afstand.
Mobillinje overvåges, og der medfølger 300 MB
data. Forbrug udover 300 MB faktureres.

Fiber failover type 1
Adgang til dataservices og VoIP via primær eller
sekundær fiber.
Den redundante opkobling etableres med alternativ
fremført fiber i anden tracé end den primære
forbindelse - dog via samme central. Løsningen
giver fuld funktionalitet på sekundær linie. Fast
valgfri hastighed kan tilkøbes.
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Adgang til dataservices og VoIP via primær eller
sekundær fiber.
Den redundante opkobling etableres med alternativ
fremført fiber i anden tracé end den primære
forbindelse og via en anden central. Løsningen
giver fuld funktionalitet på sekundær linie. Fast
valgfri hastighed kan tilkøbes.
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