Hlasové služby

ČDT-Virtuální operátor

ČDT-Virtuální operátor poskytuje připojení menšího operátora k veřejné pevné telefonní síti.
Produkt využijí zejména menší poskytovatelé hlasových služeb, kteří mají zájem o přístup
k ostatním veřejným pevným telefonním sítím prostřednictvím veřejné telefonní sítě
ČD - Telematika. Ta pro zákazníka vytváří „virtuální tranzitní ústřednu“ a umožňuje mu
stát se „virtuálním operátorem“. Zákazník nemusí investovat do drahé technologie,
aby svým klientům zajistil hlasové služby, a to již od malého počtu klientů.
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Hlasové služby

ČDT-Virtuální operátor
Hlavní výhody

Parametry služby
připojení k pevné komunikační síti ČD-T prostřednictvím
portu ISDN PRI nebo prostřednictvím protokolu SIP
tranzit hovoru z/do veřejných komunikačních sítí
z/do sítě zákazníka
možnost přenesení čísel od stávajícího poskytovatele
telefonních služeb
nepřetržitý dohled sítě
technická podpora a pomoc při řešení problémů
24 hodin denně
účtování po vteřinách
silný provoz: pracovní dny 7.00 – 19.00 hod.,
v ostatní době slabý provoz
koncovým uživatelům účtuje zákazník

úspora finančních nákladů
možnost dalšího rozšíření portfolia nabízených služeb
příležitost k dalšímu zvyšování tržeb

Komu je služba určena
lokální poskytovatelé internetu
lokální CSP/ASP (Content/Application Service Provider)

Doplňkové služby
ČDT-Telehousing – zákazníkovi poskytujeme prostor
v našich datových centrech pro umístění jeho vlastní
přenosové technologie
ČDT-800 – volání na účet volaného

Telefónica
Czech Republic, a.s.

síť partnera

ústředna

síť ČD-T
ostatní operátoři

mobilní operátoři
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