ОПТИЧЕН ПРЕНОС ПОСРЕДСТВОМ ТЪМНИ ВЛАКНА
( DARK FIBER ) ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Пълен контрол и максимална надеждност
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Наемайки тъмни влакна
от Traﬃc Broadband
Communications®, имате
възможност да упражнявате
пълен контрол върху
капацитета и нуждите
на Вашата мрежа докато
бизнесът Ви расте.
ТВС® Ви предоставя
възможност за избор на
скорост, тип на интерфейс,
конфигуриране на
техническото оборудване
и денонощно техническо
обслужване на трасетата.

Тъмното влакно представлява оптичен транспорт между две точки без активно
оборудване по между им, чрез от оптичната ни инфраструктура, като използвате
собствени активни устройства в двата края на линията. Услугата Ви дава възможност за
наемане на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната ни комуникационна
инфраструктура, между две точки без активно оборудване по между им.
Traﬃc Broadband Communications® се заема с мрежовата архитектура, дизайн и
инженеринг на тъмното влакно от край до край, като Ви дава избор между два
варианта на изпълнение:
• Traﬃc Broadband Communications® избира и закупува необходимото оборудване и се
заема с неговата конфигурация без да е необходима Ваша намеса
• Вие сами избирате какво оборудване да поставите, дали да го конфигурирате сами
или с наша помощ , както и пълна совобода в експлотацията на наетото тъмно влакно
по Ваше желание.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
• Физическите параметри на оптичното влакно отговарят на препоръки на
ITU-T – G.652 за тип SMF (Single Mode Fibre) и G.671 за характеристиките на предаване
на пасивните оптични компоненти (кабел, ODF, конектори и др.)
• Максимално затихване не по-голямо от 0.25 dB/km при дължина на вълната 1550 nm
и 0.4 dB/km при дължина на вълната до 1310 nm
• Хроматична дисперсия не по-голяма от 18 ps/nm.km при дължина на вълната на
1550 nm и до 3.5 ps/nm*km при дължина на вълната до 1310 nm

ПОДДРЪЖКА
• Услугата се предоставя на клиента след приемателен тест, удостоверяващ
параметрите на оптичните влакна.
• Измерванията се извършват с помощта на измервателен уред – OTDR (optical timedomain reflectometer).
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
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Една мрежа много възможности...
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• Измерванията се правят при дължина на вълната 1550 и 1310 nm., а получените
рефлектограми са част от приемателния протокол
• Наблюдение и аварийно възстановяване на влакното при повреда с:
Време на реакция при повреда на влакното (Cable cut) - до 30 мин.
Средно време за отстраняване на повреда (Cable cut) - 270 мин.
• Гаранция на предлаганата услуга със споразумението за качествено ниво на
обслужване SLA - (Service Level Agreement) 99,9 % с реална финансова отговорност от
наша страна.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
• Сигурност и надеждност на услугата - клиентът получава под наем оптични влакна от
собствената оптичната мрежа на TBC® с най-висока надеждност
• Наличието на тъмно влакно открива възможности за пренос на информация между
две точки със скорост над 45 000 Mbit/s
• Възможност да упражнявате пълен контрол върху капацитета и функционалността на
мрежата Ви
• Клиентски решения: Благодарение на квалифицирания технически персонал и
гъвкавостта на Traﬃc Broadband Communications®, можем да Ви осигурим специфично
решение за вашите нужди - резервираност на линиите по точно установени от Вас
маршрути на трасетата
• Цялостни решения: Traﬃc Broadband Communications®, може да ви предостави
цялото съпътстващо комуникационно оборудване, както и консултация при избор на
такова.
• Денонощно техническо обслужване на трасетата

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА
• Услугата е предназначена за корпоративни клиенти и доставчици на услуги, за които
скоростта, надеждността и независимостта на обмен на информация е от ключово
значение.
• За клиенти, които имат необходимост от 100 % директна свързаност, не преминаваща
през активно оборудване и максимална защита на бизнес информацията от непозволен
достъп и външна злоупотреба.
• Възможност да се средоточите върху бизнес целите си, а ние да се погрижим за Вашата
телекомуникационна инфраструктурата!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traﬃc Broadband Communications®?
TBC® е основен доставчик на оптичен пренос, посредством тъмни влакна на българския пазар
DARK Fiber оптичния пренос от TBC® e напълно автономен и не включва подизпълнители
или посредници, при ползването на които се повлияява не само цената, но и бързината на
обслужване
Акаунт мениджър персонално отговарящ от изграждането до поддръжката на Вашите услуги
Техническа поддръжка от висококвалифицирани мрежови инженери 24/7/365
Конфигуриране на техническото оборудване
Възможност за избор от страна на клиента на скорост, тип на интерфейс и др.
Широко покритие на Dark Fiber мрежата
Възможности за комплексни услуги: свързаност до водещи в бранша дейта центрове
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