MultiFlex

A T-Systems MultiFlex szolgáltatása olyan virtuális magánhálózati szolgáltatás, amely egységes megoldást
kínál vállalata összetett telekommunikációs igényeinek kielégítésére.
kielégítésére Igénybevételével a teljes belsı
adatkommunikáció egyetlen vállalati hálózaton keresztül bonyolítható. A szolgáltatás
technológiafüggetlen, és a helyi hálózatok összekapcsolását valósítja meg.
A TT-Systems MultiFlex
MultiFlex szolgáltatása
szolgáltatása a mindennapi és az üzleti kommunikációt
kommunikációt segíti elı egyszerő és
költséghatékony,
költséghatékony, ugyanakkor minıségi megoldást
megoldást kínálva
kínálva a helyi hálózatok összekapcsolására,
összekapcsolására, ügyfeleink
sávszélesség igényén
igényének
ének teljes spektrumát lefedve.
Kinek ajánljuk a T-Systems MultiFlex szolgáltatását?
Elsısorban olyan belföldi adatátviteli hálózat kiépítését tervezı vállalatoknak és intézményeknek, amelyek





több telephellyel rendelkeznek,
egységes adathálózati szolgáltatást keresnek,
a hálózati szintő (OSI 3. réteg) beállításokat saját kézben kívánják tartani,
integrált vállalatirányítási rendszert használnak, vagy a közeljövıben fejleszteni kívánják meglévı informatikai hálózatukat.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével járó elınyök?









Egységes megoldás az adatkommunikációs sávszélesség igények (256 kbit/s-tól akár ~1 Gbit/s-ig) kiszolgálására.
A szolgáltatás rugalmas sávszélesség-bıvítési lehetıséget 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 minıségi jellemzıi havi riportban nyomon követhetık.
A hibák bejelentését a T-Systems folyamatosan, a nap 24 órájában fogadja.
Kiváló ár-érték arány.
Technológiailag független megoldás (rezes, optikai vagy akár mikros hozzáférés)

A szolgáltatás jellemzıi
jellemzıi










Ethernet-interfészen csatlakoztathatja ügyfelünk a routerét.
p2p, p2mp és mp2mp L2 VPN-kapcsolatok valósíthatók meg.
256 kbps – 1 Gbps sebességtartomány.
99,5% rendelkezésre állás.
Proaktív hibakezelés.
Emelt szintő nyitva tartás (7x24 óra).
VIP-portálon megtekinthetı havi SLA-riport.
Egységes, könnyen átlátható díjazás.
Quality of Service (QoS) opció.

Választható opció
Quality of Service (QoS): A T-Systems MultiFlex szolgáltatása – külön szolgáltatói QoS-beállítások nélkül is – alkalmas a LAN-adatátvitel
mellett hangforgalmat vagy multimédiás forgalmat tartalmazó Ethernet-keretek továbbítására. Azonban bizonyos esetekben szükség
lehet arra, hogy a szolgáltató segítségével is biztosítható legyen egy ügyfélhálózati csatlakozáson a priorizált forgalom átvitelének
elsõbbsége, illetve védelme a nem priorizált forgalommal szemben. A QoS-szolgáltatás lényege, hogy a szolgáltatás-hozzáférési ponton
beállított portsebességet a szolgáltató megosztja két prioritási osztály között.

Mire használható a szolgáltatás?
szolgáltatás?



A vállalat telephelyeinek egységes és költségtakarékos informatikai rendszerbe kapcsolására.
Az adatkommunikációs hálózat IP-szintő menedzselésének saját kézben tartására.

Hogyan mőködik a szolgáltatás?

