ИНДИВИДУАЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РЕШЕНИЯ
ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Оптимални решения за Вашите нужди
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
• Възпозлвайки се от напълно безплатна консултация, ще можете да си осигурите ценово ефективни и висококачествени интернет решения за Вашия бизнес.

• Traﬃc Broadband Communications® Ви предоставя възможност да бъдете успешни в
конкурентна среда, като Ви осигури най-добрите телекомуникационни услуги
TBC® Ви предлага възможност
да използвате дългогодишния
ни опит в изграждането на
цялостни, професионални
телекомуникационни решения,
съобразени с нуждите и
изискванията на
Вашата компания.
Нашите мрежови инженери
ще Ви помогнат да намерите
точното решение за
всеки проблем, а Вие да се
фокусирате върху постигането
на Вашите бизнес цели.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
• Опит от първа ръка при изграждането, конфигурирането и поддръжката на мрежи
• Индивидуален подход, съобразен с изискванията и нуждите на клиента
• Пълен или частичен аутсорсинг на проекти на клиенти във всяка фаза от тях
• Пълна гама от телекомомуникационни услуги предлагани от един оператор
• Дългогодишен опит в изграждането на комплексни телекомуникационни решения
• Решения базирани на специфичните нужди и изисквания на клиента
• Съдействие при регистрация на Автономна Система или PI (Provider Independent)
адреси от RIPE
• Съоръжения под наем – клиентът има възможност да поръча или наеме крайни
устройства (маршрутизатори)
• Конфигуриране и поддръжка на клиентски съоръжения – клиентът може да поръча
конфигуриране и/или поддръжка на неговите крайни устройства
• Денонощна техническа поддръжка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА
За клиенти, които искат да получат професионална консултация и да изберат
най-подходящото и ценово ефективно за тях решение, чрез дългогодишния ни
професионален опит и гъвкавост в предлагането на комплексни телекомуникационни
решения.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traﬃc Broadband Communications® ?
DВсички наши решения са подкрепени със споразумение за ниво качество на облужване
(SLA) 99,9 %
DМаксимална надеждност, заедно с гъвкавост на капацитета и разходите
DВисока квалифицираност на служителите, обслужващи и поддържащи мрежата на
Traﬃc Broadband Communications®
DГаранция за бързи и качествени телекомуникационни услуги, необходими за обмен
на навременна и надеждна информация

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...

