Hogyan mûködik
a szolgáltatás?

SLA-mutatók a szolgáltatás minôségi
paramétereinek nyomon követése céljából

Gerinchálózat: a szolgáltatás a Magyar Telekom IP/MPLS
platformját használja.

VIPportal weboldalunkon a szolgáltatás SLA-mutatói
tekinthetôk meg, amelyek a következô
minôségi paraméterekrôl adnak információkat:

Aggregációs hálózat: a szolgáltatás a Magyar Telekom
Ethernet-aggregációs hálózatát használhatja.

rendelkezésre állás

Hozzáférési hálózat

hibaelhárítási idô

A MultiFlex szolgáltatás az alábbi elôfizetôi hozzáférési
sebességeket teszi lehetôvé a mûszaki lehetôségek
által meghatározott típusú hozzáféréssel:
Adatkommunikációs
Sávszélesség

Internet hozzáférés
Sávszélesség
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MultiFlex
Helyi hálózatok egyszerû és költséghatékony összekapcsolása,
valamint hozzáférés az internethez

meghibásodások

Egyedi igény esetén a fentiektôl eltérô
sávszélességet kínálunk.

Személyre szabott, rugalmas ajánlatokért, kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez, vagy hívja a 1400 telefonszámot.
www.t-systems.hu

A T-Systems MultiFlex szolgáltatása olyan virtuális magánhálózati szolgáltatás, amely egységes
megoldást kínál vállalata összetett telekommunikációs igényeinek kielégítésére. Igénybevételével
a teljes belsô adatkommunikáció egyetlen vállalati hálózaton keresztül bonyolítható,
és lehetôvé válik az internet elérése. A szolgáltatás technológiafüggetlen, és a helyi hálózatok
összekapcsolását valósítja meg.
A T-Systems MultiFlex szolgáltatása a mindennapi és üzleti kommunikációt segíti elô egyszerû
és költséghatékony, ugyanakkor minôségi megoldást kínálva a helyi hálózatok összekapcsolására, és az internet elérésére, ügyfeleink sávszélesség igényének teljes spektrumát lefedve.

Szolgáltatás-opciók

Hogyan mûködik a szolgáltatás?

QoS opció
A MultiFlex szolgáltatás – külön szolgáltatói QoS beállítások nélkül is – alkalmas a LAN- adatátvitel mellett hangforgalmat,
vagy multimédiás forgalmat tartalmazó Ethernet-keretek továbbítására. Azonban bizonyos esetekben (ha Ön ezt kéri) szükség
lehet arra, hogy a szolgáltató segítségével is biztosítható legyen egy ügyfélhálózati csatlakozáson a priorizált forgalom
átvitelének elsôbbsége, illetve védelme a nem priorizált forgalommal szemben.
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A QoS szolgáltatás lényege, hogy a szolgáltatás hozzáférési ponton beállított portsebességet a szolgáltató megosztja két
prioritási osztály között. A megosztás úgy történik, hogy a magas prioritási osztályba tartozó forgalom számára a portsebesség 75%-ig biztosított az elsôbbségi átvitel, azaz az ilyen besorolással a portra érkezô összesített forgalom, a fenti
értéket nem meghaladó sebesség mértékéig nem torlódhat. A fenti beállítás nem jelent sebesség korlátozást, mert
a priorizált vagy a priorizálatlan forgalom, a másik teljes hiánya esetén kitöltheti a teljes portsebességet.

Internet elérés opció
Az Internet elérés bérelt vonal jellegû, azaz állandó Internet kapcsolatot biztosít, egyetlen statikus IP címmel. Az opció
tartalma kizárólag az Internet hálózat elérése, azonos le-, és feltöltési sebességekkel. Az Internethez való közvetlen hozzáférés
a MultiFlex ügyfélhálózat (L2VPN) egy pontján, az Ön által kijelölt „központi telephelyen” keresztül lehetséges.
Az opció nem tartalmazza az Internet hozzáférést végzôdtetô routert, amely ilyen módon elôfizetôi végberendezés.
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A szolgáltatás lefeledettségi területe
A T-Systems MultiFlex szolgáltatásának
elérési területe Magyarországon

Mikrohullámú elérés opció
A mikrohullámú elérés elsôsorban azon végpontok bekapcsolására jelenthet alternatívát, ahol a vezetékes létesítés mûszaki
akadályokba ütközik. A mikrohullámú elérés sebessége garantált. Az opció minden esetben egyedi felmérés, ajánlatadás és
árazás alapján kerül értékesítésre.

Kiknek ajánljuk a T-Systems MultiFlex
szolgáltatását?
Elsôsorban olyan belföldi adatátviteli hálózat kiépítését és
internet eléréssel kapcsolatos beruházást tervezô vállalatoknak és intézményeknek, amelyek
több telephellyel rendelkeznek,
egységes adathálózati szolgáltatást keresnek,
a hálózati szintû (OSI 3. réteg) beállításokat saját kézben
kívánják tartani,
integrált vállalatirányítási rendszert használnak,
vagy a közeljövôben fejleszteni kívánják meglévô
informatikai hálózatukat.

Magyar Telekom szolgáltatási terület a szolgáltatás nyújtható az adott központ
réz, optikai, mikro és SDH/PDH hálózati
tápterületén.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével
járó elônyök?

LTO szolgáltatási terület – a szolgáltatás
jellemzôen az LTO-tól bérelt szolgáltatáson,
bérelt optikai és rézhálózatokon, vagy a
Magyar Telekom saját hozzáférési hálózatán
keresztül nyújtható.

Egységes megoldás az adatkommunikációs sávszélesség
igények (256 kbit/s-tól akár ~1 Gbit/s-ig) kiszolgálására.
A szolgáltatás rugalmas sávszélesség-bôvítési
lehetôséget kínál.
Magas rendelkezésre állású szolgáltatás, az éves
rendelkezésre állás mértéke 99,5%.
A T-Systems a szolgáltatás keretében proaktív
ügyfélkiszolgálást és hibaelhárítást kínál.
A szolgáltatás minôségi jellemzôi havi riportban
nyomon követhetôk.

A T-Systems MultiFlex szolgáltatásának
elérési területe Budapesten
Magyar Telekom szolgáltatási terület –
a szolgáltatás nyújtható az adott központ
réz, optikai, mikro és SDH/PDH hálózati tápterületén.

A hibák bejelentését a T-Systems folyamatosan,
a nap 24 órájában fogadja.
Kiváló ár-érték arány.
Technológiailag független megoldás
(rezes, optikai vagy akár mikrós hozzáférés).

A szolgáltatás létesíthetôsége korlátozott az igénybevétel
helye és hozzáférés függvényében.
A szolgáltatás csak akkor biztosítható, ha az aggregációs,
illetve hozzáférési hálózat ezt lehetôvé teszi.

