CARRIER ETHERNET MEF CE 2.0
Nová úroveň datových služeb pro vaši firmu

Podnikáte i za hranicemi České republiky a je pro vás důležitá komplexní
provázanost s vašimi zahraničními pobočkami?
Potřebujete spolehlivé, bezpečné a rychlé propojení pro vaše zaměstnance,
zákazníky či partnery?
Pokud ano, tak je nové datové propojení od UPC Business přesně pro vás.
Certifikací CE 2.0 od Metro Ethernet Forum (MEF) se pyšníme jako první
evropský poskytovatel. Pro dodržení standardů používáme řešení
od společnosti Ciena Corporation.

Svěřte péči o firemní data do našich rukou
Carrier Ethernet je nepostradatelná služba pro všechny mezinárodní firmy, které potřebují propojit své pobočky vysoce kvalitní
službou napříč Evropou. Jedná se o datové propojení příští generace s variabilní možností nastavení funkcí na bázi portů,
VLAN a tříd služeb.
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Máte pobočky v rámci sítě UPC Business?
Máte některou z poboček připojenou konektivitou
jiného poskytovatele s MEF CE 2.0 certifikací?

Ethernet Private Line – bezpečné řešení pro propojení poboček vaší společnosti. Služba vám zajistí úsporné a škálovatelné
vysokorychlostní propojení s pobočkami a datovými centry v topologii point-to-point nebo point-to-multipoint.
Varianta služby Access EPL/Access EVPL umožňuje propojení poboček službou Ethernet i v případě, že některá z vašich
poboček je připojena konektivitou jiného poskytovatele s MEF CE 2.0 certifikací.
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Předávací rozhraní

100/1000 base Fx/LX (optická vlákna)
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Statistiky o provozu služby
Péče o zákazníky

Ciena
Na vyžádání
Online rozhraní
24/7/365 + dedikovaná linka
* Škála pro jednotky desetin

222 999 111
Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00

firma@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz

99,6% záru
ka dostup
nosti sítě
24/7 tech
nická pod
pora
Bezplatná
linka záka
znické pé
Zajištění o
če
pravy do
6
hodin
Nejlepší in
ternet 9 le
t v řadě

