
        Една мрежа много възможности...

ОСИГУРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТ С ДЕЙТА ЦЕНТРОВЕ
 ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Скорост, удобство, надеждност и 
резервираност
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата е подходяща за корпоративни клиенти, възнамеряващи да разположат 
оборудване в един  или повече дейта центъра на територията на гр. София. 
Посредством комутаторите на
Traffi  c Broadband Communicati ons® във всеки един център за данни в столицата и 
високоскоростните дублирани оптични връзки между тях, оборудването на клиентите 
може да бъде свързанo практически веднага и с гаранция за наличност на услугата над 
99.9% на месечна база.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

• Наличие на свързаност  на Traffi  c Broadband Communicati ons® до всички дейта 
центрове в София

• Над 400 км. оптични линии на територията на София
• Оптични кабели с голям капацитет (брой влакна)
• Ниско ниво на затихване на линиите
• Денонощно техническо обслужване на трасетата
• Удобно и достъпно разположени точки на терминиране
• Висока степен на надеждност

ПОДДРЪЖКА

• Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им 
• Висока квалифицираност на кадрите обслужващи и поддържащи 
колокираното оборудване - гарантирано разговаряте с някой, който разбира 
Вашите нужди

• Споразумение за наличност и качествено ниво на обслужване за всички предлагани  
    услуги - (Service Level Agreement) 99,9 %

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА

• Възможност за пренос на огромни по обем данни към и от вашите сървъри в
реално време.

• Оптични кабели с голям капацитет (брой влакна)
• Ниско ниво на затихване на линиите
• Денонощно техническо обслужване на трасетата
• Удобно и достъпно разположени точки на терминиране

Услугата Ви дава възможност 
за пренос на огромни по обем 
данни към и от вашите сървъри 
в реално време с директана 
свързаност до всички дейта 
центрове, основни възли 
на телекомуникационни 
оператори и точки обмен на 
трафик в София.

Гаранцията  за наличност 
и качествено ниво на 
осблужване на услугите 
(SLA), дългогодишния опит 
на мрежовите инженери 
на TBC® в проектирането, 
изграждането, 
конфигурирането 
и поддръжката на 
телекомуникационни решения 
и вътрешни мрежи, осигурява 
скорост, удобство, надеждност 
и резервираност на Вашата 
свързаност.

Ед

Относно: ,,Трафик Броудбанд Комюникейшънс” ЕООД

Като водещ телекомуникационен доставчик в България, Traffi  c Broadband Communicati ons® 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 | offi  ce@tbc.bg | www.tbc.bg
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА

Услугата е подходяща за всички клиенти, които желаят да имат сигурна и защитена 
връзка до всички по-големи дейта центрове на територията на гр.София и искат да 
осъществяват голям по обем пренос на данни от и до тях.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traffi  c Broadband Communicati ons® ?  

Наличие на свързаност на Traffi  c Broadband Communicati ons® до всички дейта 
центрове в София
Удобни и достъпно разположени точки на терминиране
Незабавно свързване 
Максимална надеждност и гъвкавост на капацитета и разходите
24/7/365  техническа подрръжка и експертна помощ за конфигурация от
най-високо ниво
Споразумение за ниво качество на облужване (SLA) 99,9%
Дългогодишният опит на мрежовите инженери на TBC® в проектирането, 
изграждането, конфигурирането и поддръжката на телекомуникационни решения
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