
Ett Flexibelt och Säkert lokalt 
nätverk
Har ni koll på accessen till era switchar? Tjänsten LAN ger anslutna  

arbetsplatser, skrivare och servrar möjlighet att kommunicera inom 

företaget på ett effektivt sätt med hög prestanda enligt gällande  

branschstandard. AddPro tillgodoser ett lokalt nätverk där vi ansvarar för 

drift, löpande underhåll och proaktiv övervakning. Produkterna vi använder 

är välbeprövade, stabila och levererade av marknadsledande aktörer.  

Tillsammans utvärderar vi Era krav och önskemål och ger en 

rekommendation på en lösning som passar just Er. 

L A N  o n  P r e m

Switch

AddPros specialister utvärderar 
vilka modeller som behövs för 

era lokaler. Vi använder oss  
av noga utvärderade och  

företagsanpassade produkter.  

Övervakning/Drift

AddPro övervakar varje  
switch. Operation  

Network hanterar dagligen larm 
för att säkerställa stabil och  

säker leverans. 

Underhåll

Operation Network  
kontrollerar regelbundet att  

utrustningens mjukvara håller 
den nivå som tillverkaren  

rekommenderar.

Vill du veta mer?

Kontakta AddPro för att diskutera  
vad tjänsten LAN on prem kan tillföra  

er verksamhet.
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AddProkoncernen bedriver verksamhet inom IT-området Säker & Effektiv IT och etablerades år 2000. Verksamheten utvecklas mycket positivt, expanderar starkt och finns idag representerat i Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Kristianstad. 
AddPro är en av de främsta applikations- och molnintegratörerna i Sverige. Med en kombination av topprankade konsulter, strategiska leverantörer, utvalda molntjänster, egna datacenter och 24/7 bemannad support kan AddPro förse kunderna med den 
bästa kombinationen av lösningar som uppfyller högt ställda verksamhetskrav. 



Implementation av tjänsten
Implementationen av tjänsten föregås som oftast av en planering för att 

på så sätt få ett fullgott behovsunderlag. Nätverket etableras med en 

optimal konfiguration och underhålls löpande av våra  

specialistkonsulter för att säkerställa högsta möjliga funktion,  

tillgänglighet och säkerhet. 

Tillsammans med er definieras basfunktionaliteten avseende behov i 

antal portar, switchar och annan funktionalitet.

Följande ingår i tjänsten:

• Felsöka och åtgärda incidenter

• Drift och administration av den centrala  
plattformen

• Informera och eskalera incidenter

• Loggning av förändringar

• Installation av säkerhetsuppdateringar

• Övervakning av individuella switchar via  
molnbaserad controller

• Utbytesgaranti vid hårdvarufel

L A N  o n  P r e m L A N  o n  P r e m

Modell
Antal 

portar
Antal GE 

SFP
PoE

Antal PoE 
portar

PoE Power 
Budget

LAN on prem - 24 24 4 Nej - -

LAN on prem - 48 48 4 Nej - -

LAN on prem - 8 PoE 8 2 Ja 8 67W

LAN on prem - 24 PoE 24 4 Ja 24 370W

LAN on prem - 48 PoE 48 4 Ja 48 370W
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