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Sammanfattning 
Datorer har blivit ett mer och mer kraftfullt verktyg för design och arkitektur. 

Med datorn följde även med andra tjänster som e-mail, fildelning och internet. 

I och med detta så uppstod det ett behov av att skapa säkra och pålitliga nätverk mellan datorerna 

samt konstruera säkra lagringsplatser för data. Den finns många produkter och tjänster på 

marknaden vars syfte är att tillgodose dessa behov. 

För att det ska vara möjligt att leverera en passande lösning så måste man veta vad företaget har för 

behov, vad som redan är implementerat och vilka tjänster som i dagsläget utnyttjas. 

Denna rapport är resultatet av en analys och även implementeringen av ett nytt system. 

Abstract 
Computers have become an increasingly powerful tool for design and architecture. 

With the computer came other services such as e-mail, file sharing and internet access. 

In doing so there was a need to create secure and reliable network of computers and construct 

secure storage areas for data. There are many products and services on the market designed to 

meet those needs. 

For it to be possible to deliver a suitable solution, you have to know what your company's needs, 

what is already in place and what services are utilized in the current situation. 

This report is the result of an analysis and also the implementation of a new system. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Sven A Hermelin AB är ett landskapsarkitektkontor med 5-10 anställda beläget på Lidingö. 

I och med företagets modernisering, där bland annat ett datornätverk med 5-10 datorer 

införskaffades, server samt NAS (Network Attached Storage), uppstod allt större problem med den 

dåvarande implementerade lösningen. 

Instabilitet med den nuvarande internetuppkopplingen, domänen, och lagringsutrymmet upptäcktes 

och Sven A Hermelin AB ville nu ha hjälp med att ta fram flera lösningar på de nuvarande 

problemen. 

Syfte 

Syftet är att ta fram flera helhetslösningar på en IT infrastruktur med olika fokus på skalbarhet, 

kostnad, in house eller outsourcing. Ur dessa helhetslösningar skall sedan valda delar implementeras 

på Sven A Hermelin AB och levereras till en förvaltningsgrupp. 

Förkortningar och Akronymer 
IP 

Internetprotokoll är ett kommunikationsprotokoll eller ”regelverk” för hur datorer och enheter på 

nätverket ska kommunicera. När en IP adress används såsom exempelvis IP 192.168.0.1 så är det en 

adress till en dator eller enhet på nätverket som använder sig av internetprotokollet. 

Use Case 

Use case eller användarscenario är ett sett att beskriva hur ett system fungerar med hjälp av tecken 

och symboler. Se http://www.agilemodeling.com/style/useCaseDiagram.htm för mer information.  

NAS 

NAS står för Network Attached Storage. NAS är ett fristående lagringsmedia på nätverket till skillnad 

från en utdelad resurs som man har på en server. 

Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage för mer information. 

CRM 

Customer Relationship Management eller Kund relations system är ett system vars syfte är att 

registrera kundrelaterad information. Se 

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management för mer information.  

Problembeskrivning och analys 
Problemen som finns i det nuvarande systemet är en instabil internetuppkoppling, bristfälliga 

backup-rutiner och användarvänlighet. Detta resulterar i opålitliga arbetsrutiner och bristfällig 

datalagring. 

  

http://www.agilemodeling.com/style/useCaseDiagram.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Network_Attached_Storage
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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Utredning 

Use case 
Se figur 1 

Alla ska kunna vara uppkopplade mot den externa hemsidan, arbeta online på den offentliga delen 

av intranätet samt ha möjligheten att kontakta andra medarbetare på Sven A Hermelin. 

Kunder ska kunna göra samma sak, men även ha tillgänglighet till den kundspecifika delen av 

intranätet. 

En extern medarbetare (medarbetare som är utanför det lokala nätverket) på Sven A Hermelin AB 

ska liksom företagets anställda och dess kunder ha tillgång till ovan nämnda områden. Dessutom ska 

de externa medarbetarna kunna ändra data på internetwebben. 

En intern medarbetare (medarbetare som använder sig av det lokala nätverket) kan göra allt vad 

tidigare nämnda användare har möjlighet till samt kunna läsa och skriva filer, använda skrivare, 

nyttja scanner och utnyttja sig av IP-telefonerna.

 

Figur 1 
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Kravspecifikationer 
En kravspecifikation är en lista på krav som ställs på systemet. Det är indelat i två kategorier, 

funktionella krav och icke funktionella krav.  

Cliff Stegell Bohjort jobbar med ett internsystem parallellt med detta projekt för Sven A Hermelin 

AB. Internsystemets syfte är att skapa ett CRM system för de anställda på Sven A Hermelin AB. 

Under projektets gång har följande krav kommit in från Cliff Stegell Bohjort.  

Funktionella krav 

 IIS SERVER med kompabilitet för ASP.NET framework 4.0 

 MS SQL SERVER / MS SQL SERVER EXPRESS 

 Mycket minne (4gb) 

Icke funktionella krav 

 ASP.NET applikationen måste ha skrivrättigheter till en mapp för lagring av uppladdade filer. 

Mappens absoluta sökväg skall anges i XML filen Settings.resx under taggen för UploadPath. 

Filen återfinns i mappen App_GlobalResources i projektets root. 

 För att filuppladdning skall fungera för stora filer måste denna tagg finnas med i 

machine.config: 

<processModel memoryLimit="80"/> 

Under <system.web> 

Detta tillåter webbapplikationen att använda upp till 80 % av det totala lediga minnet. 

 

Patrik Tronde, projektets kontaktperson och ansvarig på Sven A Hermelin AB har kommit med 

följande krav på systemet. 

Funktionella krav 

 Tillgång till scanner, printer och plotter för 5 till 10 användare. 

 Tillgång till lagringsutrymme för 5 till 10 användare. 

 Tillgång till datornätverket för 5 till 10 datorer. 

 Tillgång till Internet för 5 till 10 användare samt internettjänster så som e-mail och IP 

telefoni. 

 Tillgång till Intranätet för 5 till 10 användare. 

 Hantera certifikat program. 

Icke funktionella krav 

 Hög prestanda på både nätverket och lagringsutrymmet. 

 Hög driftsäkerhet. 

 Backup på all affärskritisk data. 

 Programvara kompabilitet. 

 Skapandet av handböcker. 
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Förslag på nätverksdokumentation 
Kostnadskalkyl, IP-adress karta och AD struktur. 

Resultat 
Resultatet av utredningen blev tre föreslagna system som visas nedan. 

Servern 

Med kravspecifikationen samt usercaset (stavas det så..? Tidigare stavades det: User Case) som 

grund kommer en webbserver och ftp server inuti det förslagna nätverket att appliceras. På grund av 

valet att använda sig utav MS SQL SERVER / MS SQL SERVER EXPRESS så föreslås Windows server 

som aktuellt tillämpbar. Den valda licensen är Windows server 2008 R2 Foundation BIOS som är låst 

till Fujitsu simens. Denna är konstruerad för små företag med maximalt femton användare. Licensen 

kan dock enbart användas på Fujitsu simens servrar och engångskostnaden ligger på 1864 kr (exkl. 

moms) 

Internet uppkoppling 

Efter att ha jämfört olika offerter från olika leverantörer så beslutades det att enbart två kunde 

leverera bredband utan existerande telefonledningar. Dessa var Telia och Bredbandsbolaget. Efter 

att ha jämfört dessa lades förslaget fram att använda det mest kostnadseffektiva, vilket var 

Bredband Premium från Bredbandsbolaget. 

Detta abonnemang är tillräckligt då Sven A Hermelin AB får en garanterad tillgänglighet på 99.5 %. 

Sven A Hermelin AB får en uppåt hastighet på 0,3-1,0 Mbit/s och en nedåt hastighet på 2-6 Mbit/s. 

Eftersom anställda på Sven A Hermelin AB måste kunna ladda upp filer till externa servrar samt 

komma åt stora filer på kontorsservern externt, rekommenderas en tilläggstjänst på 100 kr/månad 

för att få en uppåt hastighet på 0,5-3 Mbit/s. 

Sammanlagt ger detta en totalkostnad på 649 kr/månad (exkl. moms). 

Nedan följer ett exempel på hur hastigheten som ligger till grund för valet: 

Med en uppkoppling på 0,5 Mbit/s minimum så tar det 1 min och 20 sek. att ladda upp en fil med 

storleken 10 MB. (detta är ett stort Word dokument på minst 13 sidor). 

Om överföringen uppnår maximum på 3 Mbit/s så når vi hastigheter på 26,67 sek. att ladda upp 

samma fil. 

En jpeg bild tagen med en 8 MegaPixel kamera med högsta bildkvalitet är 2,3 MB stor. Den tar minst 

6.13 sek. och maximalt 36.8 sek. att ladda upp. 

Domänen svenhermelin.se  

Eftersom att Sven A Hermelin AB för nuvarande har dynamiska IP adresser så har DDNS (Dynamics 

DNS) känts aktuellt att tillämpa. Kostnaden för DDNS är runt $30 = 187,5 sek/år.  

Då administration och felsökning är lättare med fast IP, så föreslås att applicera denna tjänst. 
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Backup 

Det kommer att finnas två backupenheter. En intern enhet i servern som är en så kallad ”skugg-

kopia” och en extern enhet med incremetiel backup på en Netgear NAS. Molnbackupmöjligheter har 

även undersökts men då kostnaderna kan variera mellan 175 till 2595 kr/månad och då det redan 

finns backupmöjligheter på Sven A Hermelin AB så har dessa alternativ valts bort. 

Antivirus 

Förslag har lagts fram att använda Microsoft Security Essentials som är ett gratis antivirus framtaget 

av Microsoft och kan användas på alla typer av Microsoft system. 

Systemförslag nummer ett 

HP Designjet

110plus nr

HP Business 

Inkjet 2800

IP telefoni modem

Scanner

Epson

GT 15 000

Nashuatec

MP C2500

Netgear

ReadyNAS

NV+

Roller: Backup

IP telefon IP telefon IP telefon IP telefon
Cisco SB Dual WAN VPN Router

IP adress 192.168.0.1

D-LINK DWL-2100AP Trådlös AP

Gigabit Switch

Linksys 16 portar

SR 2106

UPS

Server 

Fujitsu

TX100 S1

Namn: SAHB1

IP adress: 192.168.0.254

Roller: Sekundär Webb, Sekundär mail, filserver samt databas

Hemsida One.com Comhem Bredbandsbolaget Cellip IP telefoni

Internet modem Internet modem

 Systemförslag 1 

Översikt 
Systemförslag nummer ett har dubbla uppkopplingar mot internet och en Cisco router som 

trafikbalanserar uppkopplingen för att hålla ett jämnt trafikflöde. Cisco routern kan hantera 

maximalt femtio stycken VPN anslutningar. Routern har en inbyggd SPI brandvägg och QoS där man 

kan garantera ett visst flöde till server och IP telefoni. 

Eftersom routern inte har en inbyggd trådlöst nätverksfunktion så behövs en extern D-Link Access 

Point. 

Systemet använder sig av två internetleverantörer, Comhem och Bredbandsbolaget. Den dubbla 

uppkopplingen är till för att få redundans på internettrafiken. 
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Bredbandsbolaget tillförser ett fast IP så Sven A Hermelin AB kan använda sig av sin egen webb, mail 

och filserver. Med ett fast IP så kommer Sven A Hermelin AB även kunna använda sig av VPN 

tunnlarna till nätverket. 

I detta system kommer tjänsten One.com fortsätta att utnyttjas för att få en redundans på hemsidan 

samt mailen. 

Systemkonfiguration 
Enhet Information Kostnad 

Server: Windows server 2008 R2 

Foundation BIOS låst till 

Fujitsu Siemens. 

Engångs kostnad på 1864 kr 

(exkl. Moms) 

Router: Cisco SB Dual WAN VPN 

Router 

Engångs kostnad på 1619 kr 

(exkl. Moms) 

Access Point: D-Link DWL 2100AP Wireless 

Access Point. 

499 kr (exkl. Moms) 

UPS APC Smart-UPS SC 1000VA 2956 kr (exkl. Moms) 

Internet: Bredbandsbolaget med fast IP 

adress. 

Bredband Premium 2-6 Mbit/s 

kostar 649 kr/mån med ett 18-

månadersavtal. 

Installationen på dedikerad 

ledning (utan telefonnummer) 

är kostnadsfri. 

 Comhem 371,2 kr (exkl. Moms) 

Mail & Webb: One.com 191,2 kr (exkl. Moms) 

Initieringskostnad:  6938 kr (exkl. Moms) 

Månadskostnad:  1 211,4 kr (exkl. Moms) 
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Systemförslag nummer två 

IP telefon IP telefon IP telefon IP telefon

IP telefoni modem

Internet modem

Netgear

ReadyNAS

NV+

Roller: Backup

Scanner

Epson

GT 15 000

Nashuatec

MP C2500

HP Business 

Inkjet 2800

HP Designjet

110plus nr

Inbyggt trådlöst

Gigabit Switch

Linksys 16 portar

SR 2106

D-LINK DIR-855 WIRELESS N QUAD BAND GIGABIT ROUTER

IP adress 192.168.0.1

UPS

Server 

Fujitsu

TX100 S1

Namn: SAHB1

IP adress: 192.168.0.254

Roller: Sekundär Webb, mail, filserver, databas

Hemsida One.com Bredbandsbolaget Cellip IP telefoni

 Systemförslag 2 

Översikt 
Systemförslag nummer två har en uppkoppling mot internet med Bredbandsbolaget. För att hantera 

detta så behövs inte Cisco routern som användes i förra systemförslaget utan en enklare D-Link 

kommer att användas. Routern kan hantera VPN-trafik och den har en inbyggd SPI-brandvägg. 

Systemet använder sig enbart av en internetleverantör, nämligen Bredbandsbolaget. 

Bredbandsbolaget förser oss med ett fast IP så Sven A Hermelin AB kan använda sig av sin egen 

webb, mail och filserver. 

Även i detta system kommer tjänsten One.com fortsätta att utnyttjas för att få en redundans på 

hemsidan samt mailen. 
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Systemkonfiguration 
Enhet Information Kostnad 

Server: Windows server 2008 R2 

Foundation BIOS låst till 

Fujitsu Siemens. 

Engångs kostnad på 1864 kr 

(exkl. Moms) 

Router: D-Links DIR-855 Engångs kostnad på 1351 kr 

(exkl. Moms) 

UPS APC Smart-UPS SC 1000VA 2956 kr (exkl. Moms) 

Internet: Bredbandsbolaget med fast IP 

adress. 

Bredband Premium 2-6 Mbit/s 

kostar 649 kr/mån med ett 18-

månadersavtal. 

Installationen på dedikerad 

ledning (utan telefonnummer) 

är kostnadsfri. 

Mail & Webb: One.com 191,2 kr (exkl. Moms) 

Initieringskostnad:  6171 kr (exkl. Moms) 

Månadskostnad:  840,2 kr (exkl. Moms) 
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Systemförslag nummer tre 

HP Designjet

110plus nr

HP Business 

Inkjet 2800

IP telefoni modem

Scanner

Epson

GT 15 000

Nashuatec

MP C2500

Internet modem

Server 

Fujitsu

TX100 S1

Namn: SAHB1

IP adress: 192.168.0.254

Roller: Sekundär Webb, mail, filserver, databas

Netgear

ReadyNAS

NV+

Roller: Backup

IP telefon IP telefon IP telefon IP telefon

Inbyggt trådlöst

D-LINK DIR-855 Wireless n quad band gigabit router

IP adress 192.168.0.1

Gigabit Switch

Linksys 16 portar

SR 2106

UPS

Bredbandsbolaget Cellip IP telefoni

Systemförslag 3 

Översikt 
Systemförslag nummer tre liknar systemförslag nummer två i att det har en internet uppkoppling 

med Bredbandsbolaget. Cisco routern behövs inte i detta system heller utan en enklare D-Link 

kommer att användas. Precis som i system nummer två kan routern hantera VPN-trafik och den har 

en inbyggd SPI brandvägg. 

Bredbandsbolaget är den internetleverantör som systemet använder av.  

Bredbandsbolaget tillförser ett fast IP så Sven A Hermelin AB kan använda sig av sin egen webb, mail 

och filserver. 

Webb och mail kommer INTE One.com leverera utan servern på Sven A Hermelin AB kommer ta över 

dessa tjänster. 
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Systemkonfiguration 
Enhet Information Kostnad 

Server: Windows server 2008 R2 

Foundation BIOS låst till 

Fujitsu Siemens. 

Engångs kostnad på 1864 kr 

(exkl. Moms) 

Router: D-Links DIR-855 Engångs kostnad på 1351 kr 

(exkl. Moms) 

UPS APC Smart-UPS SC 1000VA 2956 kr (exkl. Moms) 

Internet: Bredbandsbolaget med fast IP 

adress. 

Bredband Premium 2-6 Mbit/s 

kostar 549 kr/mån med ett 18-

månadersavtal. 

Installationen på dedikerad 

ledning (utan telefonnummer) 

är kostnadsfri. 

Dock är uppåt hastigheten 

enbart 0,3-1 Mbit/s. 

Initieringskostnad:  6171 kr (exkl. Moms) 

Månadskostnad:  645,2 kr (exkl. Moms) 
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Implementering av system 

Följande system blev implementerat på Sven A Hermelin AB. 

HP Designjet

110plus nr

HP Business 

Inkjet 2800

ComHem modem

Scanner

Epson

GT 15 000

Nashuatec

MP C2500

Netgear

ReadyNAS

NV+

Lagrar gammal data

IP telefon IP telefon IP telefon IP telefon
TZ 200 wireless-N 

router/brandvägg

Telia cisco modem

Inbyggt trådlöst

3Com 

Baseline Switch 2928

24 portar

Server 

Fujitsu

TX100 S1

Namn: SAHB1

IP adress: 192.168.0.254

Roller: Sekundär Webb, AD-DC, filserver, DHCP, DNS samt databas.

Hemsida One.com Comhem Telia prolane Cellip IP telefoni

Implementerat system 

Systemkonfiguration 
Enhet Information Kostnad 

Server: Windows server 2008 R2 Foundation 

BIOS låst till Fujitsu Siemens. 

Engångs kostnad på 1864 kr 

(exkl. Moms) 

UPS APC Smart-UPS SC 1000VA 2956 kr (exkl. Moms) 

Router: SonicWall TZ 200 Wireless-N 

router/brandvägg. 

6413,35 (exkl. Moms) 

Internet: Comhem 371,2 kr (exkl. Moms) 

Telia Prolane 4 mbit/s med fast IP adress. 1600 kr (exkl. Moms) 

Mail & Webb: One.com 191,2 kr (exkl. Moms) 

Initieringskostnad:  11 233,35 (exkl. Moms) 

Månadskostnad:  2 162,4 (exkl. Moms) 
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Den implementerade lösningen blev en Windows server 2008 R2 Foundation. Den har två speglade 

hårddiskar samt skuggkopior för att skapa en säker miljö. 

Servern har flera roller. Sekundär webb server vars uppgift är att ge en plattform åt internwebben. 

Active Directory – Domain Controller för att hantera domänen svenhermelin.se . Filserver för att 

lagra viktiga filer centralt. DHCPserver för att hantera IP-adresser. DNS för att kunna använda 

domänen samt göra DNS-uppslag. 

I domänen ligger alla användare i systemet. 

Dessa användare får tillgång till de utdelade resurserna på servern via sina användarnamn. 

Användarnamnen ser ut så här. 

”Användarnamn”@svenhermelin.se” 

Användarna har även en privat mapp med sina profilinställningar och varje ny användares profil ska 

läggas där. Sökvägen till de privata mapparna är följande. 

C:\Data\Users\”Användarnamn” 

Filservern har ett utrymme på 500 GB men då den delar utrymme med operativsystemet och 

skuggkopior så är det mindre. 

DHCP servern delar ut IPv4 adresser i adressrymden 192.168.0.100 – 192.168.0.253 med 

subbnätmasken 255.255.255.0. 

Systemet är redo för IPv6 men då det är lättare att använda sig av IPv4 inuti nätverket så har 

systemet designats utefter det. (se IP adress karta i apendix). 

DHCP servern har fyra reserverade adresser: 

192.168.0.100 – MP C2500 Multi skrivare 

192.168.0.101 – Epson Scanner 

192.168.0.102 – HP Business Inkjet 

192.168.0.8 – HP Design jet 

En ny 3Com baseline 2928 Switch med 24 portar. Det är en smart switch som man kan programmera 

via ett webbinterface på adressen 192.168.0.16. Med 24 portar kan de för närvarande lediga 

portarna användas för framtida bruk. 

En ny SonicWall TZ 200 Wireless-N router/brandvägg med dubbla WAN portar. Denna är inställd för 

att belastningsbalansera de två internetuppkopplingarna och samtidigt skapa redundans för 

uppkopplingen. Routern/brandväggen har även hand om det trådlösa nätverket. Denna var en 

prioritet, då den gamla Netgear routern som fanns var ett stort problem. 

De två internetuppkopplingarna består av ett Telia Pro Lane med ett fast IP samt Comhem med 

dynamisk IP. Dessa ger redundans för internetuppkopplingen. 
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Man kan komma åt internwebben via två adresser. 

http://intranat.svenhermelin.se/ som är registrerad hos webbhotellets DNS som även har hand om 

svenhermelin.se domänen och den externa webbsidan. Denna går via den fasta IP adressen som 

erbjöds av Telia som lyder 194.218.34.154. 

http://sahermab.dyndns.org/ adressen som är en gratis tjänst hos DynDns går via Comhem.  

SonicWall routern synkar så fort den får ett nytt IP från Comhem med DynDns för att på det sättet 

garantera att http://sahermab.dyndns.org/ pekar på rätt IP. 

En UPS införskaffades också av märket APC Smart-UPS SC 1000VA. Denna är en smart UPS som 

stänger ner servern som den är kopplad till. Den har spänningsskydd samt en batteritid på drygt en 

timme. 

Utvärdering av projektet 

Teknisk lösning 
Den tekniska lösningen i projektet hade sina svåra moment. Systemändringar fick inte göras när de 

anställda var på kontoret och använde datorerna samt nätverket. Detta resulterade i långa nätter 

och helger med installerande och konfigurerande. 

När routern skulle implementeras i nätverket var det mycket konfiguration. Den var komplicerad och 

det var svårt att få tag på någon bra information, både på nätet och i manualer. När Windows Server 

2008 skulle installeras på servern uppstod det problem med en BIOS Raid funktion. Detta 

resulterade i att den stängdes av helt och hållet och att operativsystemet nu har hand om speglingen 

av hårddiskarna. Det uppstod även fler problem vid installeringen då man måste använda ett 

”initierings”-verktyg från Fujitsu. I övrigt så är Windows server ett lätt och enkelt operativsystem att 

använda och konfigurera. 

Den nya 3Com switchen var ett positivt inslag. Den kunde konfigureras via nätverket och behövde då 

inte konfigureras via ett terminalfönster som så många andra och med 24 portar så finns det 

utrymme för expansion i företaget. 

Projekt process 
Projektprocessen kunde hanteras bättre, med ett försök på Scrum så insåg jag att det inte var 

hållbart då jag var ensam i projektet.  En enkel lista med mål och prioriteringar fungerade väl då det 

enbart var jag och Patrik Tronde som var delaktiga i projektet. 

Projektrollerna skulle ha definierats bättre samt mina och intressenternas roller samt begränsningar.  

Dokumentation av systemet 
Flera ”hemliga” dokument skapades med t.ex. lösenord och annan information. Dessa ingår inte i 

detta dokument utan gavs till Patrik Tronde. 

  

http://intranat.svenhermelin.se/
http://sahermab.dyndns.org/
http://sahermab.dyndns.org/
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Slutsatser och rekommendationer 
När man sätter upp en sådant här projekt är det viktigt att skapa ett strukturerat arbetssätt som 

passar situationen. Att vara ambitiös och sätta upp en hel metodik kan vara givande och bildande, 

men slutprodukten kan ta skada då mycket tid försvinner åt formalia. Om det enbart är en person 

som driver projektet som det var i detta fall, bör alla intressenter tas med samt hållas underrättade 

om vad som pågår. En stadig dialog ska hållas men man bör ej bli nedtyngd av post-it lappar (som i 

Scrum) eller skriftliga rapporter. Detta var vad vi gjorde i detta projekt och en slutprodukt blev 

implementerad.  
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Appendix 

IP adress karta: 

HP Designjet

110plus nr

(192.168.0.8 )

HP Business 

Inkjet 2800

(192.168.0.102 )

Scanner

Epson

GT 15 000

(192.168.0.101 )

Nashuatec

MP C2500

(192.168.0.100 )

Netgear

ReadyNAS

NV+

Lagrar gammal data

IP telefon IP telefon IP telefon IP telefon
TZ 200 wireless-N 

router/brandvägg

(192.168.0.2)

Inbyggt trådlöst

3Com 

Baseline Switch 2928

24 portar

(192.168.0.16)

Server 

Fujitsu

TX100 S1

Namn: SAHB1

IP adress: 192.168.0.254

Roller: Sekundär Webb, AD-DC, filserver, DHCP, DNS samt databas.  

Domän karta 

svenhermelin.se

Users

Patrik

Ann

Emma

Ylva

Sofia

Klaus

Katarina

Administrators

Administrator

Administrator

Domain Administrators

Administrator
 


