BDSL
Teljes körő üzleti hozzáférés kis- és
középvállalkozásoknak

A BDSL-szolgáltatás mindent tartalmaz, amire egy vállalkozás életében az internettel kapcsolatban
szükség lehet. Teljes körő megoldás a több felhasználót kiszolgáló üzleti internetes mőködéshez.
Sávszélessége akár a 18 Mbit-et is elérheti, ami a jelenleg piacon lévı aszimmetrikus megoldások
esetében a leggyorsabb internet-hozzáférést jelenti.
A BDSL-szolgáltatással honlapját és levelezırendszerét szerver és különösebb szakértelem nélkül is
professzionális módon mőködtetheti. Minden csomagban megtalálható a weblapvarázsló-szolgáltatás,
amelynek segítségével rövid idı alatt megalkothatja saját honlapját.
Kinek ajánljuk a T-Systems BDSLBDSL-szolgáltatását?
Azoknak a kis- és középvállalatoknak, amelyek telephelyeik között nagy sebességő adathálózatot kívánnak kiépíteni, és az integrált
vállalatirányító szoftverek miatt szükség van szerver–telephely összeköttetésre.
Azoknak, akik számára a legfontosabb elvárás az adatátviteli gyorsaság.
Olyan cégeknek, amelyek profilja a tartalomszolgáltatás, illetve távmunkában dolgozókat foglalkoztatnak.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével járó elınyök?
Költséghatékony adatátvitelt biztosít.
Az átalánydíjas havidíjnak köszönhetıen tervezhetık a költségek.
A telefonvonalon az internetezéssel párhuzamosan is bonyolítható beszéd- és a faxkommunikáció.
A már meglévı analóg, illetve ISDN2 vonalakra is telepíthetı.
Rendkívül gyors az adatátvitel. A maximális letöltési sebesség – a mőszaki feltételektıl függıen – akár 18 Mbitps, a maximális feltöltési
sebesség 1 Mbitps.
Nagy adatbiztonságot nyújt, megbízhatóbb, mint a hagyományos technológiák.
Az internetkapcsolat pillanatok alatt felépül, így szinte azonnal megkezdhetı a szörfölés.
A szolgáltatás lehetıvé teszi a távmunkát, a webes megjelenést pedig web- és mailtárhellyel, valamint a weblapépítéshez szükséges
weblapvarázslóval segíti.

A szolgáltatás jellemzıi
Teljes körő üzleti hozzáférés kiskis- és középvállalkozásoknak
A BDSL az ADSL-technológián (aszimmetrikus digitális elıfizetıi vonal) alapul. Ez egy olyan megoldást takar, amely a hagyományos
analóg vagy az ISDN-telefonvonalat gyors internetezésre alkalmas, nagy sávszélességő digitális vonallá egészíti ki – a telefonforgalom
akadályozása nélkül. A hangforgalom és a digitális adatátvitel szétválasztását a telefonközpontban és az elıfizetınél telepített szőrık
végzik.
A szolgáltatás elemei:
idıben és adatforgalomban egyaránt korlátlan internetkapcsolat,
PPP over Ethernet router, amelyhez közvetlenül 4 számítógép – Ethernet hub vagy switch beiktatásával helyi hálózat – csatlakoztatható,
domainregisztráció (egy darab .hu, .eu vagy nemzetközi),
fix vagy dinamikus választható IP-cím,
tartalék telefonkapcsolat,

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 webtervezırendszer,
webes statisztika, FTP-feltöltés, CGI-BIN könyvtár,
FrontPage extension, PHP-támogatás a választott platformtól függıen,
elsıdleges és másodlagos névszerver-szolgáltatás (DNS1, 2),
adatbázis-használat (MySQL vagy MSSQL),
biztonságos SSL-titkosítás,
több domainnévvel is összevonható webtárhely.

Hogyan mőködik a szolgáltatás?

