ОПТИЧЕН ПРЕНОС ПОСРЕДСТВОМ MAN ПОРТОВЕ
ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

Надеждни и високоскоростна
комуникация
ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА
Чрез изграждане на МАN порт (клиентски MAN порт) във Вашия офис Вие се свързвате с
оптична MAN мрежа. МАN мрежата се състои от опорна мрежа - набор от точки за достъп
(PоP – Point of Presence), в които има поставени мрежови комутатори, свързани помежду си
с високоскоростни връзки.

Traﬃc Broadband
Communications®. има
ангажимент за изграждане
и поддръжка на Вашия МАN
порт, предоставяйки Ви пълен
контрол и мониторинг върху
Вашата мрежа с възможност
за приоритизация на Вашите
данни.

Услугата може да бъде използванa на две или повече точки за достъп намиращи се в
София или в други градове в страната, клиентският МАN порт се реализира чрез полагане
на оптичен кабел, свързващ Вашия офис с най-близката точка за достъп до MAN мрежата.
За да се осъществи връзката между Вашия порт и мрежата на Traﬃc Broadband Communications® (MAN порт на ТВС), в опорната MAN мрежа се конфигурира виртуална локална
връзка (VLAN), като предлагаме изграждане на двата вида топлогии:
“Tочка до точка” (Point to Point) и “точка до много точки” (Point to Multipoint), като и в двата
случая е възможно предоставяне на свързаност между клиентски портове в едно населено
място.
При наличие на повече от две локации и специфични изисквания от страна на клиента,
могат да бъдат изградени различни по вид топлогии, които най-ефективно да посрещнат
клиентските нужди.
Реализирането на топлогии от типа “Point to Point” и “Point to Multipoint”, Ви дава лесно и
ефективно решение за релаизиране на виртуална локална мрежа, все едно всички Ваши IP
ресурси са в една и съща геохграфска локация и офис.
Ангажиментът за изграждане и поддръжка на Вашия МАN порт е изцяло задача на нашата
компания.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
• Симетричен комуникационен канал за достъп до глобалната мрежа - отношение
download/upload – 1:1
• 100% гарантиран капацитет
• Директна наземна оптична свързаност до и във Вашия офис
• Стандартни типове на физически интерфейс - 10, 100 и 1000 Mbps
• Два възможни типа маршрутизация – статична или динамична (по BGP), пълен или
частичен набор глобални префикси
• Резервираност на капацитета (най-малко от 2 независими доставчика), услугата
допълнително е защитена чрез маршрутизация през няколко паралелни трасета във всяко
едно направление
• Осигуряване на необходимия брой публични IP адреси от мрежата на ТВС (Provider
Aggregatable адреси)
• Поддържане на мастър или вторичен DNS сървър за домейни на клиента,
поддържане DNS записи за мрежи/адреси на клиента, предоставени от адресното
пространство на ТВС (адресни, PTR, MX записи и др.)
• Възможност за ползване на SMTP сървър за изпращане на електронна поща,
поддържащ: SSL и TLS
• Преференциална маршрутизация, приоритизация на различни типове трафик и
филтриране
• Обратен резолвинг за регистрираните IP адреси.

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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ОТ ТРАФИК БРОУДБАНД КОМЮНИКЕЙШЪНС

ПОДДРЪЖКА
• Обслужване от акаунт мениджър, отговорен за цялостната комуникация с Вас и
грижата за Вашите бизнес изисквания
• Техническа поддръжка от висококвалифицирани специалисти
• 24/7/365 наблюдение на връзката на клиента
• Мрежови инженер, персонално отговарящ за ползваните от Вас услуги
• Достъп до графики за предоставяните капацитети
• Споразумение за ниво качество на обслужване (SLA) 99.9%
• Система за класифициране на технически проблеми: издаване на
“Trouble Ticket Numbers”- получаване на номер и уведомление за всяка техническа
неизправност, с проследяване процеса до неговото разрешаване
• Конфигуриране на техническото оборудване
• Незабавно време за реакция при техническа неизправност
• Възможност за избор от страна на клиента на скорост, тип на интерфейс и др.

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
• Обединяване на отдалечени офиси в обща мрежа
• Сигурност за Вашите данни
• Пълен контрол и мониторинг върху Вашата мрежа
• Възможност за приоритизация на Вашите данни

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Бизнесът все повече се нуждае от постоянна и качествена свързаност, защото тя е
един от факторите за оптимизиране на дейността и човешките ресурси.
• Услугата е предназначена за корпоративни и бизнес клиенти, с повече от един офис,
с цел обединяване на два или повече отдалечени офисни мрежи в една по-сигурна
и надеждна, както помежду им, така и към интернет пространството свързаност, с
централизирано управление на трафика.
• Oптичния пренос, посредством MAN портове е подходящ за всички компании, които
държат маршрутизацията и сигурността да бъдат под техен контрол.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ Traﬃc Broadband Communications®?
DTBC® е водещ телекомуникационен оператор в България и един от първите и найголеми доставчици на международен Интернет в страната, с повече от 12 години опит в
разработването на интегрирани телекомуникационни решения за своите клиенти. Ние
залагаме на коректност, качество и изключителна поддръжка по отношение на всички
предоставяни от нас услуги.
DПроактивен контрол и поддръжка на мрежата от висококвалифицирания инженерен
екип на TBC®
DАкаунт мениджър персонално отговарящ от изграждането до поддръжката на Вашите услуги
DРезервираност на капацитета, най-малко от 2 независими доставчика

DОтлична комбинация на най-високо качество, конкурентни цени и своевременна
техническа поддръжка
DСпоразумение за ниво качество на обслужване (SLA) 99,9%
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