DATOVÉ SLUŽBY

Propojte své pobočky do jedné privátní sítě

Je pro vaši společnost zásadní rychlé a bezpečné sdílení firemních dat?
Potřebují vaši zaměstnanci přístup do vnitřní firemní sítě?
Vyžadujete sdílení informací napříč pobočkami?
Pokud ano, propojte své podnikání s UPC Business Datovými službami.
Ať už se jedná o nejnáročnější virtuální komunikaci s vašimi klienty či internetový
byznys, s UPC Business můžete s klidným svědomím posílat data nejen v rámci
České republiky, ale i za hranice. Službu nastavíme přesně podle vašich potřeb.

Posílejte svá data bezpečně s vysokou přenosovou rychlostí
Hoďte starosti za hlavu a věnujte se svému Businessu. UPC Business Datové služby jsou profesionální řešení pro firemní
zákazníky, které vám zajistí transparentní propojení lokalit. Sami si určíte, které lokality chcete zapojit do vaší privátní
sítě, v rámci které můžete sdílet data a informace rychle a bezpečně. Samozřejmostí je také zajištění vzdáleného přístupu
do vnitřní sítě a k interním informacím pro všechny vaše zaměstnance. Svá data můžete posílat s přenosovou kapacitou
v řádech několika Gb/s. Řešení od UPC Business vždy přináší maximální kvalitu, vysokou dostupnost, profesionální přístup
a nepřetržitý dohled nad každou službou.
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Parametry služby:
¡ 
Různé varianty služby – point to point řešení nebo point
to multipoint řešení
¡ S
lužba je realizována na různých přístupových
technologiích v závislosti na potřebách zákazníka
a dostupnosti v dané lokalitě
¡ Podpora Q-in-Q
¡ Garantované SLA
¡ Symetrická služba bez agregace

¡ P
řenosové rychlosti – 1 Mbit/s až 10 Gbit/s
Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
Ethernet 1,000 Mbit/s (SMF/CWDM/DWDM)
Ethernet 10,000 Mbit/s (SMF/CWDM/DWDM)
¡ Velikost Ehernet rámce – PAyload 1,518 Byte
¡ E
thernet port – Access port nebo trunk port (802.1Q)
50 MAC adres
¡ Garance kvality služby
¡ Provozní statistiky

Důvody pro UPC Business Datové služby:
¡ Vysoká spolehlivost a kvalita služeb
¡ Výhodné cenové podmínky
¡ Garantovaná dostupnost služby
¡ Individuální a velice flexibilní zákaznický přístup
¡ Použití moderních technologií
¡ 
Libovolné nastavení přenosové rychlosti až do výše
kapacity přípojné linky
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¡ M
ožnost kombinace s dalšími datovými nebo hlasovými
službami
¡ Nepřetržitý monitoring a dohled v režimu 24 × 7
¡ C
elkové zastřešení instalace a realizace služby včetně
koncového zařízení
¡ Snížení nákladů a provozní režie
¡ Zajištění ochrany a dostupnosti díky robustní optické síti
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