NEJLEPŠÍ INTERNET PRO FIRMY
Internetová konektivita s garancí kvality

Je kvalitní konektivita důležitá pro váš business?
Požadujete bezproblémový přechod od stávajícího dodavatele?
Hledáte partnera, pro kterého garance kvality poskytované služby není pouze
prázdným pojmem?
I vy můžete mít nejlépe hodnocený internet na trhu. Připojte se k internetu
pro firmy od UPC Business a buďte stále v kontaktu se svými obchodními
partnery a klienty. Využijte kvalit a dostupnosti vysokorychlostní optické sítě.

I vy můžete mít nejlépe hodnocený internet na trhu
UPC Business internet vaší firmě přinese výrazné zlepšení kvality a rychlosti díky špičkovým parametrům a především
dokonalou stabilitu a bezchybnou vnitrofiremní i vzdálenou komunikaci. Přechod vašich služeb a implementaci systému
jednoduše vyřešíme za vás.

Topologie sítě UPC Business
Jsme vlastníkem rozsáhlé telekomunikační infrastruktury s páteřní konektivitou v řádech 100 Gbit/s. Základ páteřní sítě je tvořen
optickými trasami, které pokrývají významnou část České republiky.

Celá síť je vybudována na bázi kruhové technologie zabezpečující maximální
dostupnost a stoprocentní zálohování sítě.
Rovněž provozujeme vysokokapacitní mezinárodní přenosovou síť, která propojuje všechny významné telekomunikační body
ve střední Evropě (Amsterdam, Bratislava, Budapešť, Frankfurt, Praha, Varšava, Vídeň) a je připojena na sítě významných
poskytovatelů po celém světě.
Síť UPC Business je postavená na technologiích Cisco, Ciena a Juniper.

Síť UPC Business

Zákazník

Technické parametry služby
Předávací rozhraní
Přístupová technologie
Vyhrazená full duplex kapacita

Internet

IP KONEKTIVITA
100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-LX, 10GBase-LX
optika, SHDSL, Leased line, FWA
od 2 Mb/s až po 10 Gb/s

Možnost přidělení veřejných IP adres

IPv4 nebo IPv6 z rozsahu UPC Česká republika

Neomezený objem přenesených dat

Ano

NIX, AORTA

2 × 100 Gb/s

Mezinárodní konektivita (Tranzitní partneři)

AORTA Tier 1

Redundantní připojení

Na vyžádání

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

firma@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz
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