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ČDT-MPLS

Služba MPLS poskytuje propojení lokalit zákazníka virtuální privátní sítí. Produkt využijí  
zejména firemní zákazníci s více pobočkami na území České republiky, kteří potřebují  

bezpečně a spolehlivě propojit jednotlivé pobočky a zajistit jednotný přístup k internetu.  
Jde o velmi spolehlivou službu typu MPLS VPN (virtuální privátní síť na páteřní síti MPLS)  

s garantovanými klíčovými parametry, která je konstruována na bázi MPLS  
s oddělenými směrovacími VRF tabulkami pro jednotlivé virtuální privátní sítě,  

čímž je zajištěna vysoká bezpečnost a efektivita při jejich provozování.
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ČDT-MPLS

Parametry služby

   datový přenos se zaručenými smluvními parametry

   možnost rozdělení provozu do kvalitativních tříd  

dle typu provozu

   zřízení a provoz přístupových linek k síti

    pronájem koncových zařízení CPE

    garance kvality služby QoS (Quality of Service) jako  

integrované součásti MPLS VPN

   dostupnost služby garantovaná SLA (Service Level Agreement)

    nepřetržitý dohled sítě

   technická podpora a pomoc při řešení problémů  

24 hodin denně

   možnost vytvoření více VPN sítí na jedné infrastruktuře  

s možností jejich zálohování

   rozsah přenosových rychlostí: 1 Mb/s až 5 Gb/s

   poskytované rozhraní: Ethernet, FE, GbE

Hlavní výhody

   prostřednictvím jediné přípojky přístup k internetu i VPN

    jednoduchá rozšiřitelnost (přidávání lokalit, přidávání služeb,   

přidávání VPN)

   snadná konfigurace koncových zařízení

    spolehlivá přenosová technologie

   snížení nároků na koncové zařízení (stačí již LAN switch 

nebo malý router)

   možnost rychlého upgradu

Komu je služba určena

    velké a střední společnosti

    státní správa a samospráva

Doplňkové služby

   ČDT-Serverhousing – zákazníkům umožňujeme umístit  

jeho IT technologie (např. centrální aplikační servery)  

v našem datovém centru
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