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Telia lanserar nordisk SIP tjänst

Som första operatör i Norden lanserar Telia en sip-tjänst för anslutning av ip-baserade företagsväxlar i Norden. TeliaSonera Nordic SIP
Access möjliggör för företag att låta all kommunikation - data, video och telefoni - gå via en och samma ip-baserade access och kan hantera
upp till 2000 samtidiga externa samtal. Tjänsten riktar sig i första hand till företag med behov av fler än 30 samtidiga samtal.

Med TeliaSonera Nordic SIP Access kan företagen utnyttja alla de fördelar som ip-baserad telefoni ger. Eftersom SIP (Session Initation Protocol) är den
dominerande globala standaren för ip-telefoni, så fungerar tjänsten med de allra flesta typer av ip-växlar och annan telefoniutrustning som finns på
marknaden.

– Vi är stolta över att som första operatör i Norden kunna erbjuda våra kunder en nordisk sip-lösning. Vi vet att intresset är stor hos våra kunder med
nordisk verksamhet, för dessa räcker det nu med en enda växel. Men efterfrågan är stor även hos kunder med verksamhet enbart i Sverige, som har behov
av många parallella samtal, säger Gunnar Reinholdsen, chef för företagsverksamheten inom Bredbandstjänster på Telia.

Tjänsten förutsätter att företaget har TeliaSonera DataNet Access och kan levereras med full diversitet vilket gör den mer okänslig för avbrott. Eftersom sip-
trafiken går via datanet-accessen, som är separerad och skyddad från internet, innebär det mycket hög säkerhet.

– För företag som tittar på att byta ut sina telefonibaserade växlar och gå över till ip så är detta en bra lösning. Förutom att det är en framtidssäker lösning,
möjliggör tjänsten stora kostnadsbesparingar – företag med flera kontor som tidigare suttit på flera växlar klarar sig nu på enbart huvudväxeln, säger Gunnar
Reinholdsen.

För mer information, kontakta gärna Helena de Verdier på 0705 51 31 38 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät,
tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber,
vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland
och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com.


