SZIMMETRIKUS
MENEDZSELT INTERNET

Dedikált vonalon
A bérelt vonali internetkapcsolat
állandó, nagy sebességű
és biztonságos hozzáférést
biztosít a világhálóhoz, kényelmessé
és gyorssá téve annak használatát.
Azonos le- és feltöltési sebességet,
stabil, folyamatos és magas
rendelkezésre állást nyújt.
Az állandó, szupergyors kapcsolat
lehetővé teszi nagy méretű fájlok küldését
és fogadását, saját szerver üzemeltetését,
hang- és videókonferenciák lebonyolítását,
felhő alapú szolgáltatások használatát.
A bérelt vonal sávszélessége garantált,
a biztosított kapcsolaton kizárólag
az ügyfél által küldött és fogadott adatok
közlekednek.

A szolgáltatás legfőbb
jellemzői:
K
 özvetlen internet elérés, dedikált
vonalon keresztül
S
 zimmetrikus, garantált adatátviteli
sebesség, le- és feltöltésre egyaránt
K
 iemelkedő megbízhatóságú
(akár 99,9%-os) rendelkezésre állás
V
 égpontig terjedő felügyelet

Gyors és megbízható internet
hozzáférés
A zökkenőmentes üzletmenet
alapvető feltétele a stabil, megbízható,
gyors és biztonságos internetkapcsolat.
Ezt nyújtja az Invitech bérelt vonali
internetszolgáltatása!

invitech.hu
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A szolgáltatáscsomag
tartalma
Fix IP-cím (tartomány)
 db belföldi domain-név regisztráció
2
és fenntartás, DNS szolgáltatás
25 db önálló e-mail postafiók
 ebtárhely az Invitech központi
W
szerverén
Mail relay szolgáltatás
 DoS monitoring szolgáltatás (igény esetén
D
akár DDoS védelmi szolgáltatás)

Szolgáltatás előnyei
 agy sebesség mindkét irányban
N
(le-, és feltöltés)
 cég valamennyi munkaállomása
A
egyidejűleg csatlakozhat a világhálóra
 agy terjedelmű adatfájlok
N
küldése-fogadása

Miért az Invitech?
 özel két évtizedes tapasztalattal rendelK
kezünk az integrált informatikai és telekommunikációs szolgáltatások terén.
 omplex, testre szabható, költséghatékony
K
megoldásokkal támogatjuk közel 6 ezer
üzleti partnerünket.
Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési
vállalatok szinte minden típusa megtalálható
ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények,
pénzintézetek, energetikai vállalatok vagy
éppen légitársaságok.
 z Invitech tapasztalatára, munkatársaink
A
szakértelmére, a legmodernebb
technológiákra és integrált szolgáltatási
portfóliónkra támaszkodva bármely
ügyfelünknek optimális, testreszabott,
egyedi megoldásokat nyújtunk.

Opcionális szolgáltatások
DDoS védelmi szolgáltatás

Audió- és videókonferenciák lebonyolítása

Performance Monitoring

 aját telephelyen biztonsággal üzemeltetS
hető kiszolgáló szerverek (pl. mail- vagy
webszerver)

Mail- vagy webszerver

Addicionális Performance Monitoring
szolgáltatással 24/7 nyomon követhetőek
a szolgáltatás műszaki paraméterei, valamint
automatikus hibajegynyitás is rendelhető

invitech.hu

További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.

Üzleti ügyfélszolgálat: 1444

kapcsolat@invitech.hu

