ETHERNET TRANSPORT (L2)
Nejefektivnější propojení pro vaše podnikání

Dobře chápeme, že rychlost a spolehlivost transportu dat je jedním ze základních
pilířů úspěšného podnikání. Ať už se jedná o nejnáročnější virtuální komunikaci
s vašimi klienty či internetový byznys, se službou UPC Business Ethernet Transport
můžete s klidným svědomím posílat data nejen v rámci České republiky, ale
i za hranice. Službu nastavíme přesně podle vašich potřeb. Vysoká kvalita a naprostá
bezpečnost je pro nás samozřejmostí.

Proč vlastně Ethernet Transport
¡

J
e pro vás online propojení poboček nadmíru důležité? (Je pro vás nepředstavitelné, že se zaměstnanci nedostanou
do interních systémů nebo obchodní partneři na extranet?)

¡

Máte pobočky i mimo území České republiky?

¡

Řešíte v rámci svých datových služeb bezpečnost?

Svěřte péči o firemní data do našich rukou
Díky Ethernet Transportu L2 od UPC Business můžete efektivně přenášet data za účelem provozu páteřní infrastruktury,
propojení lokalit nebo realizace přístupového okruhu.
Jedná se o telekomunikační řešení, které zajistí maximální bezpečnost pro vaše data.
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Síť UPC Business

Všeobecné parametry
Dostupnost služby
Komplexní správa služby
SLA
Redundantní připojení
Statistiky o provozu služby
Dohled
Koncové zařízení

Switch

Ethernet Transport (L2)
ČR a vybrané země Evropy
Ano
99,6 %
Na vyžádání
Online rozhraní
24/7/365 + dedikovaná linka
Ciena, Cisco

Výhody pro vás:
1

Dostupnost služeb

3

Výpadek připojení má v businessu kritické následky,
které výrazně převyšují náklady na vlastní připojení.
Službu garantujeme v několika úrovních a na celé
řešení (end-to-end). Služba je pod nepřetržitým
dohledem s proaktivním režimem.

2

Bezpečnost

Služby budujeme tak, aby se přizpůsobily vašim
potřebám, a to bez kompromisů. Linky zřizujeme
do několika dnů a stejně tak i navýšení nebo snížení
kapacity není problém. Pružně tedy reagujeme
na sezonnost a cykly vašeho businessu.

4

Kvalita technologií a bezpečnost provozu je
pro nás důležitá. Linka je kompletně oddělená
od veřejného internetu, provoz nelze sledovat
a je zabezpečen proti napadení. Kapacita linky je
plně symetrická a garantovaná. Technologie je
připravena pro použití nejnáročnějších aplikací
typu přenos hlasu, videokonference atd.

Flexibilita

Férová cena
Službu budujeme tak, aby splnila vaše očekávání,
byla efektivní a zároveň byla i cenově dostupná.
Dodáváme vám komplexní službu ve formě
měsíčních poplatků – odpadá vám tedy Capex.
Pečuje o vás expertní tým, který službu navrhuje,
staví a provozuje. V případě nedodržení SLA máte
nárok na slevu až do výše 100 %.

Další produkty UPC Business:
Internetové služby

Hlasové služby

Housingové služby

Pro vaše uživatele zajistíme pohodlný
přístup k síti Internet prostřednictvím
lokální přístupové infrastruktury.
Postaráme se o bezproblémové
a rychlé převzetí služby ve zvolené
lokalitě včetně požadovaných
nastavení.

Volejte do všech veřejných pevných
i mobilních sítí na celém světě
a neplaťte ani korunu navíc. Efektivní
řešení vám zajistí profesionální
operátorská platforma. Skládá se ze
SIP serveru a billingového systému
s webovým rozhraním pro sledování
a administraci služby.

Svěřte svá data našemu
profesionálnímu datacentru.
Telehouse splňuje nejpřísnější
kritéria a je vybaven nejmodernějšími
technologiemi a zařízeními. Zajišťuje
tak neprůstřelnou bezpečnost
a služby v té nejvyšší kvalitě.

844 55 66 77
velkoobchod@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz

