Datové služby

ČDT-Ethernet Line

Produkt umožňuje v rámci přidělené kapacity přenášet data
v ethernetových rámcích mezi koncovými body okruhu s rozhraním Ethernet.
Předávací bod představuje rozhraní na zařízení, kterým je ukončena přístupová linka.
Služba je poskytována jako bod-bod nebo jako bod-multibod s centrálním rozhraním,
na kterém je předáváno více služeb. Služba je poskytována ve třech variantách
podle typu přenášeného provozu.
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Datové služby

ČDT-Ethernet Line
Parametry služby

Komu je služba určena

s tálá přenosová kapacita v ethernetové síti
t opologie point-to-point nebo point-to-multipoint
rozsah přenosových rychlostí: 2 Mb/s až 5 Gb/s
p
 oskytované rozhraní: FE, GbE, 10GbE
t echnická podpora a pomoc při řešení problémů
24 hodin denně
o
 stupnost garantovaná SLA (Service Level Agreement)
n
 epřetržitý dohled sítě

t elekomunikační operátoři
lokální poskytovatelé internetu
velké a střední společnosti
státní správa a samospráva

Doplňkové služby
 DT-Telehousing – zákazníkovi poskytujeme prostor
Č
v našich datových centrech pro umístění jeho vlastní
přenosové technologie

Hlavní výhody
r obustní páteřní sít založená na DWDM technologii
jednoduchost, jedinečné pokrytí a flexibilita snižující
celkové náklady zákazníka na zařízení a provoz sítě
v yhrazená přenosová kapacita bez agregace
m
 ožnost rychlého upgradu

přístupová linka optickým kabelem
centrála společnosti

přístupová linka

pobočky společnosti

síť ČD-T
přístupová linka rádiovým spojem
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