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CARRIER ETHERNET 2.0  
ADATHÁLÓZATI
MEGOLDÁS
A CARRIER E THERNE TRŐL
A Carrier Ethernet a klasszikus bérelt vonali hálózat legújabb generációs 
változata – egy Ethernet kapcsolat alapú virtuális magánhálózat –,  
amely egyszerű, egységes megoldást kínál az összetett kommunikációs igények 
kielégítésére. Használatával a teljes vállalati belső adatkommunikáció egyetlen 
magánhálózaton keresztül valósítható meg, nagyon megbízható,  
magas rendelkezésre állást és hatalmas sávszélességet biztosít.

A CARRIER E THERNE T 2.0-RÓL
A CE 2.0 új generációs Carrier Ethernet, mely a következő funkciókkal  
bővíti a CE 1.0 szolgáltatásait: a teljesítménymonitorozás által minden  
nyomon követhető és jobban átlátható, továbbá a szolgáltatás része  
a részletes hibaelemzés is, a fejlettebb ügyfélkiszolgálás érdekében.

Az információs 
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MEF CE 2 .0  NEMZE TKÖZI  MINŐSÍTÉS
Magyarországon az Invitech Solutions elsőként szerezte meg a MEF 
minősítését 8 különböző típusú szolgáltatására. A MEF (Metro Ethernet Forum) 
egy nemzetközi szakmai szervezet, mely auditált paramétereket vár el  
és rögzít a Carrier Ethernet technológia számára. 

A SZoLgáLTATáS ELŐNyEI
•  KORSZERŰBB HÁLÓZAT – Az elavult adattechnológiák pár éven belül 

eltűnnek a piacról, üzemeltetésük, a kapcsolódó eszközök és berendezések 
költségei egyre magasabbak.

•  MAGAS SÁVSZÉLESSÉG – A Carrier Ethernet technológián keresztül  
a sávszélesség akár 10 Gbit/s-ra növelhető, ez pedig remek lehetőséget 
biztosít a meglévő adatszolgáltatások fejlesztésére.

•  CSOMAGBA FOGLALT MONITORING FUNCIÓK – A új generációs Carrier 
Ethernet 2.0 nagyban kibővíti a CE 1.0 szolgáltatásait:  
a teljesítménymonitorozás által minden nyomon követhető és jobban 
átlátható, továbbá a szolgáltatás része a részletes hibaelemzés is.

•  MAC CÍMEK INGYENES CSATLAKOZTATÁSA – A szolgáltatás keretében 
végpontonként 40 darab MAC cím csatlakozását ingyenesen biztosítjuk.

KIKNEK AJáNLJUK?
•  Azon vállalatok számára, akiknek fontos az üzletmenet folytonosságának 

biztosítása (folyamatos SLA követés, gyors hibaelhárítás).
•  Ahol az elavult adattechnológia már nem képes kiszolgálni az üzleti igényeket.
•  Azok számára, akiknek működésük során elengedhetetlen a magas 

sávszélesség (nagy adatforgalmat bonyolító vállalatok: Média, Pénzügy, 
Logisztika, Közmű szolgáltatók).

MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT  
AZ INVITECH SOLUTIONS  
ADATHÁLÓZATA NYERTE EL
A MEF CE 2.0 NEMZETKÖZI  
TANÚSÍTVÁNYT

A MEF tanúsítvány
eredményeként az Invitech Solutions 

elsőként tud a hazai piacon, 
olyan minősített, magas hozzáadott értékű 

szolgáltatásokat kínálni, mint a valódi 
hálózati teljesítménymonitorozás 

vagy a részletes hibaelemzés.
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