Üzleti T-DSL csomagok
Üzleti internet és vezetékes telefonvonal egy csomagban

Az internet napjainkra az üzleti élet nélkülözhetetlen részévé vált. A világháló nyújtotta hatalmas
információtömeg elérésére a leghatékonyabb megoldás a szélessávú internet-hozzáférés.
A T-DSL szélessávú ADSL-internetet, vezetékes telefont és a cégek egyedi igényeire szabható,
kiegészítô szolgáltatásokat tartalmaz, kedvezményes csomagáron. Az ADSL-technológia
(aszimmetrikus digitális elôfizetôi vonal) egy olyan megoldást takar, amely a hagyományos
analóg vagy az ISDN-telefonvonalat gyors internetezésre alkalmas, nagy sávszélességû
digitális vonallá egészíti ki – a telefonforgalom akadályozása nélkül.

Kinek ajánljuk a T-Systems T-DSL
szolgáltatását?
Azoknak a kis- és középvállalatoknak, amelyek
egy csomagban szeretnének kedvezô árú üzleti DSL- és
hangszolgáltatást igénybe venni.

Miért érdemes üzleti T-DSL csomagokat választani?
Jól tervezhetô költségek: forgalmidíjmentes internet
fix havidíjért.
Kedvezményes havidíj: a csomagkedvezmény révén
akár havi bruttó 2–10 ezer Ft megtakarítás is elérhetô
a választott csomagtól függôen. (Határozott idejû
szerzôdés esetén, a csomag elemeinek külön-külön
történô megvásárlásához képest.)
Egyszerûbb ügyintézés: egy számla, egy szerzôdés.

Igényeinek megfelelô, kedvezô üzleti vezetékeshangdíjcsomag lebeszélhetô percekkel.
Forgalmidíjmentes ADSL-hozzáférés – a nagy sávszélesség minden elônye kihasználható.
Opcionális kiegészítô internetszolgáltatások: fix IP-cím,
DomainStart, Internetbiztonság, Vírusvédelem.
MS szoftverek.
Meglévô T-Online internetszolgáltatásról történô váltás
esetén a vállalkozás e-mail címe megtartható.

Kinek, milyen üzleti T-DSL csomagokat ajánlunk?
Az internet-, illetve telefonhasználati
szokások függvényében választható ki
a vállalkozás számára legmegfelelôbb
üzleti T-DSL:

Az Ön cégének internethasználati szokásai, elvárásai
Mikro- vagy kisvállalkozás,
mely 1–5 számítógéppel
rendelkezik.

Mikro- vagy kisvállalkozás,
ahol több számítógépen
is használják az internetet.

Kis- vagy közepes méretû
vállalkozás, ahol több
számítógépen is
használják az internetet.

Elsôsorban információszerzésre, böngészésre,
üzleti levelezésre
használják az internetet.

Munkaeszközként
levelezésre és
kisebb fájlok mozgatására
használják az internetet.

Munkaeszközként
levelezésre, nagyobb
fájlok letöltésére,
mozgatására is használják
az internetet. Bérelt vonal
mellé tartalékként, vagy
újabb telephelyre kell új
internetkapcsolat.

Honlapjukon a legfontosabb
céginformációkat,
elérhetôségeket kívánják
megjeleníteni.

Fontos az elektronikus
üzleti levelezés és
a weboldal megjelenésének színvonala.
Honlapjukon részletesen
megjelenítik termékeiket,
szolgáltatásaikat.

Elengedhetetlen a professzionális internetes
megjelenés. Honlapjuk
a termékek, szolgáltatások
részletes megjelenítésén
túl marketingkommunikációs szerepet is ellát.

1 M sávszélesség

4 M sávszélesség

8 M sávszélesség

Az Ön cégének hangforgalmi szokásai

Ajánlott
hang-díjcsomag

Alacsony, de legalább
havi 100 perc vezetékes
beszédforgalmat
bonyolít.

Grátisz 100 (100 perc
MT-irányú lebeszélhetôség)

T-DSL Start100

T-DSL Komfort 100

–

Grátisz 500 (500 perc
MT-irányú lebeszélhetôség)

T-DSL Start 500

T-DSL Komfort 500

T-DSL Prémium 500

Legalább havi 5000 Ft
értékû beszédforgalmat
bonyolít.

Ritmus Üzleti + 5000 Ft
lebeszélhetôség
tetszôleges hívásirányba.
Forgalommal növekvô
kedvezmények.

–

–

T-DSL Profi Ritmus

3–10 vezetékes telefonnal
rendelkezik.

Több vonalon extra
kedvezmények. Fizetési
megállapodásban
összevont Grátisz 500,
Ritmus Üzleti vagy egyéb
egyedi csomag.

T-DSL 1000

T-DSL 4000

T-DSL 8000

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

