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Pronájem optického okruhu
Popis služby
Profesionální telekomunikační řešení na bázi pronajatých digitálních okruhů. Služba je určena pro
spolehlivý přenos velkých objemů dat s minimálním zpožděním nebo pro propojení telefonních
ústředen.

Technický popis:
Vlastní optická trasa s výhodami klasické datové služby. Zaručuje spolehlivé spojení pro přenos
velkých objemů dat s garancí přenosových parametrů.
Služba Numeri optika poskytuje dálkové přenosové trasy s úsporou počátečních investic na
pořízení vlastní přenosové technologie.
Zajišťujeme nepřetržitý dohled nad kvalitou služby pronájmu vlnové délky - 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.

Výhody služby:
· garance vysoké spolehlivosti i kvality služeb
· vynikající dostupnost našich služeb
· služba je vhodná pro topologie sítí bod-bod i hvězda
· nepřetržitý dohled nad sítí
· okamžitý odborný zásah v případě potřeby
· dlouhodobé zkušenosti
· kontaktní centrum je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Komu je služba určena:
Služba Numeri optika je určena větším společnostem, které chtějí propojit své pobočky
vysokorychlostní sítí umožňující přenos hlasu a vysokého objemu dat. Jde o řešení pro firmy, které
požadují vysokou kvalitu, bezpečnost a spolehlivost přenosu.

Pronájem optických vláken:
tato varianta umožňuje pronájem požadovaného počtu optických vláken zakončených rozhraním dle
požadavku zákazníka

Technické parametry:
rozhraní koncového bodu - standartně SC – SM 9/125
dle přání zákazníka i rozhraní:
FXS ports (polarity reversed)
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FXO ports,
V.35 port
10BASE-T RJ-45F Fast-Ethernet ports
100BASE-T RJ-45F Fast-Ethernet ports
1000BASE-T RJ-45F Fast-Ethernet ports
100BASE-LX SC Fast-Ethernet ports
1000BASE-LX SC Fast-Ethernet ports
10GBASE-LR LC Fast-Ethernet ports
E1 uplink interface 75ohm BNC and 120ohm RJ45
E3 uplink interface 75ohm BNC
X.21

Jak službu objednat?
Pro podrobnější informace a objednání služby nás prosím kontaktujte:
E-mail: numeri@numeri.cz
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