(CO-LOCATION)
ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Сигурно място за Вашето оборудване
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

С услугата Co-location в
технически център на ТВС®,
Вие НЕ инвестирате ценен
финансов ресурс за оборудване
на Ваше специализирано
помещение. Спестявате от
разходи за климатизация,
електроенергия, допълнително
пространство, комуникационни
шкафове, UPS-и и друго
оборудване.
Ние осигуряваме сигурно
място за Вашето оборудване,
бърз, качествен и гарантиран
достъп до локалната и
глобалната интернет
свързаност.

Услугата Ви дава възможност за разполагане на Ваше оборудване в
телекомуникационен шкаф в технически център на Traﬃc Broadband Communications®.
Съоръжението на компанията отговаря на всички съвременни изисквания за
експлоатация на телекомуникационно оборудване и предоставя неограничени
възможности за свързаност както към интернет така и дирекно към всеки оператор
или доставчик на услуги в страната и навън.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
• Трифазно захранване от две подстанции със скалируем капацитет: ПС „Национален
Дворец на Културата и ПС „Драган Цанков“ – автоматично следене на напрежението
както за наличност така и по форма и автоматично включване на резервата (АВР)
Производител: Schneider Electric
• Модулна система за Климатизация (N+1) с разделен топъл и студен въдух. Контрол на
влажността. Производител: Toshiba Industrial
• Множество напълно независими непрекъсвами токозахранващи системи (UPS) в
конфигурация N+1. Производител: APC .Електрическа автономия-според нуждите на
клиента
• 19” комуникационни ракли 42RU със дълбочина 1070мм, перфорирани врати с
възможност за статичен товар от 1300кг . Предназначени за раполагане на мощно
оборудване до 10kW на шкаф. Модел AR3100 Производител: APC
• Управляеми zero U (PDU) “разклонители” с капацитет 32А@230V. С интегрирана
защита от претоварване, отдалечен и локален контрол на консумациата на
оборудването със пълен отдалечен контрол на всички производствени параметри.
Модел: AP7853 Производител: APC
• Архитектура на съоръжението позволяваща два независими кабелни пътя за
комуникационни и силови кабели от MMR и ГРТ до клиентското оборудване. Стриктни
правила за кабелен мениджмент.
• Завишена сигурност 24-часова охранa, видео наблюдение и индивидуално
заключване на всеки шкаф,системи за пожарогасене.
• Контролиран достъп! Лицата, имащи право на достъп до колокационното
помещение, оторизиция с лична карта за допускане до оборудването

Относно: ,,Трафик Броудбанд Комюникейшънс” ЕООД
Като водещ телекомуникационен доставчик в България, Traﬃc Broadband Communications® предлага широк спектър от услуги
и бизнес решения, базирани на нова високоскоростна оптична мрежа за пренос на данни и доставка на интернет, съобразена с
развиващите се технологии на 21-ви век.
В отношенията си с клиентите ние залагаме на коректност, високо качество и поддръжка на всички предоставяни услуги.
За да разберете как ТВС® може да бъде изгодния партньор за Вашия бизнес още днес, можете да се свържете с нас на:
+ 359 (2) 491 1001 | sales@tbc.bg | oﬃce@tbc.bg | www.tbc.bg

Ед
Една мрежа много възможности...
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ПОДДРЪЖКА
• Поддръжка на място. Осигурена remote-hands услуга, 24-часов съпорт.
• Споразумение за качествено ниво на обслужване SLA - (Service Level Agreement) 99,9 %
• Допълнителна услуга следене на произведсвени параметри на машините
в мониторинговата система за контрол на качеството на TBC® с известяване по SMS,
e-mail или телефон . Примерни параметри:температури, обороти на вентилатори,
трафици, грешки по портове,процесорни натоварвания и свободно място по дялове
• Профилактика на оборудването и проверка за евентуални проблеми

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
• Сигурност за Вашето оборудване на разумна цена
• Възможен достъп до локалната или глобална свързаност на водещите доставчици в
България
• Премахване на нуждата от първоначални инвестиции за оборудване на специално
помещение в офиса на Вашата компания: климатизация, допълнително офисно
пространство, комуникационни шкафове - ракове, UPS и др.
• Денонощен оторизиран достъп
• Осигуряване на подходяща температура и влажност в помещението
• Премахване на нуждата от наемане на специалисти по мрежово оборудване
• Денонощен оторизиран достъп

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Услугата колокацията е подходяща за всички клиенти, които искат да осигурят
максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си, най-високо ниво на сигурност,
постоянно захранване с електричество и самостоятелна интернет свързаност за своето
оборудване.
Гарантиран достъп до локалната или глобална свързаност на водещите доставчици в България.

Предназначението на услугата е осигуряване на непрекъсваемост на бизнес процесите
на клиентите при настъпване на оперативни проблеми в основните им информационни
системи, резервираност на данните,програмното осигуряване и др.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traﬃc Broadband Communications® ?
DКонкурентни цени
DТрифазно захранване от две подстанции със скалируем капацитет
D24/7/365 - видео наблюдение и охрана
DИндивидуално заключване на всеки шкаф и системи за пожарогасене.
DСледене на произведсвени параметри на машините в мониторинговата система за
контрол на качеството на TBC® с известяване по SMS, e-mail или телефон .
DСпоразумение за качествено ниво на обслужване SLA - (Service Level Agreement) 99,9 %
DВисока квалифицираност на кадрите обслужващи и поддържащи колокираното
оборудване - гарантирано разговаряте с някой, който разбира Вашите нужди
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