Virtuálne privátne siete
komunikácia plná energie

-VPN
Spoločnosť Energotel, a. s., ponúka svojim zákazníkom komunikačné riešenie, pomocou ktorého dokážeme
virtuálne pripojiť pobočky zákazníka z geograficky vzdialených lokalít.
Ponúkame
•
•
•
•

vysokospoľahlivú a rýchlu komunikáciu medzi pobočkami zákazníka
vytvorenie virtuálnej privátnej siete a garantovanú rýchlosť podľa požiadavky zákazníka
technický servis a dohľad 24 hodín denne, 365 dní v roku
bezpečný prenos dát prostredníctvom IP tunela alebo MPLS siete

Výhody
•
•
•
•
•
•
•
•
•

šetrenie nákladov na komunikáciu medzi pobočkami Vašej firmy
šetrenie nákladov na budovanie sieťovej infraštruktúry, využíva sa existujúca sieť Energotelu
možnosť pripojenia do siete internet, intranet za rovnakých podmienok ako na centrále spoločnosti
prístup a práca so vzdialenými databázami, CRM, zdieľanie súborov, prenos veľkej kapacity dát
prevádzkovanie backbone siete vlastnými pracovníkmi, nezávislosť prevádzky od tretích osôb
možnosť zlúčiť s hlasovou prevádzkou, dátovou prevádzkou, prístup na sieť internet
rýchle zriadenie služby na profesionálnej úrovni
komplexné riešenie „home office“ pre pracovníkov spoločnosti
možnosť sledovania štatistík využitia pripojenia služby

Komu je služba určená ?
Služba je určená biznis zákazníkom ako aj stredne veľkým firmám, finančným inštitúciám, obchodným reťazcom a
všetkým subjektom, ktoré vyžadujú kvalitu, rýchlosť, flexibilitu na území celého Slovenska.
Technické riešenie
Spoločnosť Energotel, a. s., prevádzkuje službu e-VPN na technológii s funkcionalitou MPLS, ktorá slúži na
transport paketov cez backbone siete, ktorý je postavený na optickej infraštruktúre. Zákazník má možnosť
výberu koncového rozhrania, najčastejšie je to rozhranie ethernet. 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
•
•
•
•

QoS – garantované parametre prenosu
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.
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