Pripojenie do siete Internet
komunikácia plná energie

-Net
Spoločnosť Energotel, a. s., ponúka svojim zákazníkom vysokorýchlostné pripojenie do celosvetovej siete
INTERNET.
Ponúkame
•
•
•

nepretržité pripojenie do celosvetovej siete internet s rýchlosťou pripojenia podľa výberu zákazníka
plne zálohované prepojenie na zahraničných poskytovateľov a priamu komunikáciu s registrátorom RIPE
technický servis a dohľad 24 hodín denne, 365 dní v roku

Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rýchly prístup k informáciám a databázam zverejnených na internete
paušálne poplatky nezávislé od objemu prenesených dát
rýchle zriadenie služby na profesionálnej úrovni
nepretržitá prítomnosť odborníkov na dohľadovom centre
možnosť sledovania štatistík využiteľnosti pripojenia
prevádzkovanie backbone siete vlastnými pracovníkmi, nezávislosť prevádzky od tretích osôb
prezentácia zákazníka prostredníctvom webu, e-banking, e-business, e-bay, e-mail
dostupnosť internetových služieb na objednávku (video, hudba, hry, multimédia...)
možnosť zlúčiť s hlasovou prevádzkou, dátovou prevádzkou, VPN

Komu je služba určená ?
Služba je určená všetkým zákazníkom, ktorí kladú vysoké požiadavky na pripojenie do siete internet
a zároveň tak môžu použiť internet ako pracovný nástroj na rozvíjanie nových obchodných aktivít.
Naše zákaznícke portfólio zahŕňa celé spektrum zákazníkov od bytových odberateľov až po regionálnych
poskytovateľov internetu. Celoslovenským providerom zabezpečujeme pokrytie územia Slovenska pomocou
produktu „prenájom digitálnych okruhov“ e-Line.
Technické riešenie
Pripojenie k sieti internet je realizované kombináciou backbone siete Energotelu a jeho pripojením k zariadeniam
zákazníka. Backbone je realizovaný kombináciou 10 Gbit ethernet siete, 1 Gbit ethernet siete a ethernet over
SDH, resp. SDH siete. Technické riešenie pripojenia k zákazníkovi je zvolené v závislosti od poskytovanej
služby, pričom najkvalitnejšie riešenia zahŕňajú aj vybudovanie optických pripojení, spravidla však ide o rádiové
prenosové zariadenia. Energotel, a. s., štandardne odovzdáva službu na 100 Mbps ethernet rozhraní, ktoré sa
následne pripája buď k zariadeniu siete LAN, alebo priamo k sieťovej karte PC zákazníka.
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Ponúkame garantovaný prístup prostredníctvom
•
•
•
•

digitálnych okruhov na báze optiky
FWA okruhov (26GHz, 3,5GHz)
rádioreleových okruhov v licencovanom
pásme (7-38GHz)
rádioreleových okruhov vo voľnom pásme
(2,4GHz, 5,xGHz...)

Doplnkové služby
•
•
•
•
•
•
•

e-mailová schránka
prenájom IP zariadení (router, switch…)
pridelenie registrovaného bloku IP adries
registrácia a správa domén
sekundárny DNS a e-mail server
web hosting, server hosting
vytváranie virtuálnych privátnych sietí

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.
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