Biznesowy Dostęp do Internetu
1.1 Opis usługi
„Trudno pomyśleć o dziedzinie biznesu, na którą Internet nie będzie miał wpływu
lub w której już nie ma internetowych pionierów”.
Bill Gates
Dziś funkcjonowanie firmy bez szybkiego dostępu do Internetu jest w praktyce
niemożliwe. BDI to rozwiązanie, które pozwoli Ci komfortowo korzystać z aplikacji
chmurowych i szybko przesyłać pliki. Bezpieczeństwo oraz pomoc 24/7/365?
Gwarantowane.
Najważniejsze cechy usługi to:
 ta sama prędkość pobierania (download) i wysyłania (upload) danych
 wysoka przepustowość łącza w sieci szkieletowej
 bardzo szybki transfer danych w ruchu krajowym i międzynarodowym
 wydzielone łącza na świat i do innych operatorów przeznaczone tylko
dla Klientów Netii
 pula stałych zewnętrznych adresów IP po wypełnieniu wniosku RIPE
 wydajny router z możliwością podłączenia sieci LAN Klienta - urządzenie
instalowane i zarządzane przez Netię
 możliwość wykreowania dla klienta routingu BGP, dzięki czemu klient
posiadający więcej niż jedno łącze dostępu do Internetu może zarządzać
i tworzyć scenariusze zarządzania ruchem IP od różnych dostawców Internetu
 pomoc techniczna 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
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1.2 Korzyści wynikające z zastosowania usługi





Cecha

Korzyść

stała i gwarantowana
przepływność łącza

bardzo dobra, realna
prędkość transmisji, nie
zmieniająca się w czasie

możliwość ściągania
i wysyłania danych
w krótkim czasie

łącze symetryczne

taka sama prędkość wysyłania i pobierania danych
gwarancja maksymalnych
transferów nawet w godzinach szczytu
szybki i niezawodny dostęp
do zasobów zagranicznych
i krajowych

możliwa instalacja serwera
www, poczty, FTP itp.
szybkie pobieranie i wysyłanie danych w dowolnej
chwili
bardzo szybki dostęp do
dowolnych witryn, pobierania i wysyłania dużych plików
bezawaryjna sieć IP, brak
przestojów transmisji,
co jest szczególnie istotne
dla firm opierających swój
biznes na Internecie (portale, Klienci hostingowi, banki)

nowoczesna i bardzo
przepustowa sieć
szkieletowa i dostępowa
rozbudowana sieć IP
- połączenia z innymi operatorami międzynarodowymi
i krajowymi
nowoczesne ogólnokrajowe
centrum zarządzania siecią
Netii
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Zaleta

gwarancja szybkiego diagnozowania i usuwania potencjalnych awarii

