Prenájom digitálnych okruhov
komunikácia plná energie

-Line
Spoločnosť Energotel, a. s., ponúka svojim zákazníkom permanentný obojsmerný prenos informácií v digitálnom
tvare medzi koncovými bodmi prostredníctvom digitálnych okruhov SDH siete Energotelu.
Ponúkame
•
•
•
•
•
•

vysokospoľahlivú a rýchlu komunikáciu prostredníctvom digitálnych okruhov
permanentné pripojenie a garantovanú rýchlosť podľa požiadavky zákazníka
technický servis a dohľad 24 hodín denne, 365 dní v roku
presne stanovené mesačné poplatky, nízke prevádzkové náklady
zaručenú bezpečnosť prenášaných dát voči zneužitiu tretou stranou
vybudovanie služby jedným dodávateľom až po koncový bod okruhu na strane zákazníka,
vrátane prístupových okruhov

Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•

využívanie permanentných virtuálnych spojení na vytvorenie bezpečných virtuálnych privátnych sietí
(LAN, WAN, MAN, intranety, extranety…)
neobmedzuje dátové aplikácie, zdieľanie súborov a databáz, prenos dát spôsobom bod-bod, rozhlasové
a televízne prenosy, interná pošta, multimediálne aplikácie, videokonferencie...
možnosť zlúčiť s hlasovou prevádzkou, dátovou prevádzkou, prístup na sieť internet, VPN
prepojenie pobočkových ústrední zákazníka (najčastejšie rýchlosťou E1=2Mbps, t.j. 30 hlas. kanálov)
prevádzkovanie backbone siete vlastnými pracovníkmi, nezávislosť prevádzky od tretích osôb
diaľkový manažment a rýchle prekonfigurovanie parametrov už pripojených užívateľov
transparentná podpora sieťových protokolov 3 a 4 vrstvy ako napr. TCP/IP, IPX, SNA
možnosť sledovania štatistík využitia pripojenia služby
rýchle zriadenie služby na profesionálnej úrovni
Adresa spoločnosti :

Ponúkané kapacity a rozhrania
•
•

kapacita prístupového okruhu: od 256 kbps do 622 Mbps, resp. N x 64 kbps (E1, E3, STM1, STM4…)
rozhranie koncového bodu: štandardne G.703/704, prípadne X.21, V.35, ethernet
pre rýchlosť STM1 a STM4 sa používa optické rozhranie G.957

Energotel, a. s.
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel :

+ 421 2 57 385 551

Komu je služba určená ?
Služba je určená hlavne pre zákazníkov s vysokými nárokmi na kvalitu prenášaných dát v reálnom čase, ktorí
prevádzkujú vlastné informačné siete, resp. siete telefónnych ústrední.

fax :

+ 421 2 57 385 500
e-mail :

energotel@energotel.sk

Technické riešenie
web :

Spoločnosť Energotel, a. s., prostredníctvom služby e-Line zaručuje zákazníkovi okamžitý prístup k potrebným
dátam prostredníctvom on-line pripojenia, ktoré umožňuje pevné pripojenie dvoch vzdialených zákazníckych
rozhraní. Ide o službu bod-bod, ktorou zákazník odoberá objednanú prenosovú kapacitu bez ohľadu na
skutočnosť či ju stále využíva alebo nie. Prenos dát prebieha v reálnom čase s bitovo transparentným módom
prenosu. Pre pripojenie klientov, tzv. „posledná míľa“, používame bezdrôtové pripojenie s rádiovými systémami
bod-bod alebo FWA systémy.
Modelová schéma zapojenia
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HelpDesk (Po-Pi, 8h-20h)

Doplnkové služby
•
•
•

SLA – garancia parametrov služby na základe dohody
BackUP – zálohovanie služby podľa nárokov zákazníka
prenájom IP zariadení (router, switch…)

Prečo práve Energotel ?
Ponúkame kompletné riešenia dátových, hlasových a internetových služieb.
Technický servis a dohľad 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Technické riešenia sú na vysokej profesionálnej úrovni.
Vieme sa prispôsobiť Vaším požiadavkám.

+ 421 2 57 385 111
helpdesk@energotel.sk

e-Line

