SHDSL üzleti csomagok
Szimmetrikus üzleti internet-hozzáférés nagy adatállományokkal
dolgozó cégeknek

A T-Systems Szimmetrikus DSL szolgáltatása (SHDSL) elsôsorban olyan kis- és középvállalatoknak kínál ideális szélessávú internetkapcsolatot, amelyek jelentôs, kétirányú
adatforgalmat bonyolítanak. A szolgáltatás elônye, hogy azonos fel- és letöltési sebesség
mellett átalánydíjért vehetô igénybe, a felhasználási idôtôl és az internetforgalomtól függetlenül.

Kinek ajánljuk a T-Systems SHDSL-szolgáltatását?
Elsôsorban azon kis- és középvállalatoknak,
amelyeknél az adatátvitelben a legfontosabb elvárás
a gyorsaság,
amelyek saját mail- vagy webszervert üzemeltetnek,
amelyek tartalomszolgáltatással foglalkoznak,
ahol az integrált vállalatirányító szoftverek miatt szükség
van szerver–telephely összeköttetésre,

amelyek számára nélkülözhetetlen a gyors kommunikáció,
ugyanakkor minimalizálni kívánják az ezzel kapcsolatos
kiadásaikat,
amelyek nagy sebességû, telephelyek közötti adathálózatot
kívánnak kiépíteni, és a végpontokon ki- és bemenô forgalmak nagyjából egyforma terhelést okoznak,
amelyek alkalmazottai távmunkában dolgoznak,
amelyek VoIP-kommunikációt használnak.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével
járó elônyök?
Szimmetrikus DSL-kapcsolat, azonos fel- és letöltési
sebesség.
Nincs szükség távbeszélôvonalra.
Az xDSL-technológiával nyújtott legnagyobb feltöltési
sebességgel rendelkezô termék.
Költséghatékony vállalati internet-hozzáférés
a legkedvezôbb ár-érték aránnyal.
Kedvezô díjkonstrukció – összeköttetési, távolsági és
forgalmi díjak nélkül.
Meglévô hálózatba pótlólagos beruházás nélkül
beilleszthetô.
Az adatbiztonság jóval nagyobb, mint a hagyományos
technológiák esetén.
A távmunkában dolgozók és a külsô partnerek is elérik
a telephelyen lévô szervereket.

A szolgáltatáscsomag
elemei
egyszeri domainregisztráció (.hu, .eu vagy nemzetközi),
választható fix vagy dinamikus IP-cím,
weblapvarázsló-szolgáltatás saját készítésû
honlap kialakításához
honlapcsomag, amelynek tartalma:
– Linux vagy Windows 2000 rendszerkörnyezet
(igény szerint),
– 60 db e-mail postafiók (POP3, SMTP, IMAP;
részletes paraméterezés összesen 120 GB tárhellyel),
– 500 MB webtárhely,
– egyedi, online webtervezô rendszer,
– webes statisztika, FTP-feltöltés, CGI-BIN könyvtár,
– FrontPage extension, PHP-támogatás,
– a választott platformtól függôen elsôdleges és
másodlagos névszerver-szolgáltatás (DNS1, 2).

Hogyan mûködik a szolgáltatás?
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