RIEŠENIA:
Manažované
služby

Business Internet
Bezpečný balík profi služieb pre firmy

Garantované pripojenie a všetko, čo firma potrebuje
Mať stabilné pripojenie do siete internet je základná požiadavka každej firmy. BENESTRA firmu nielen pripojí,
ale zároveň poskytne aj ďalšie profesionálne služby, ktoré firma potrebuje - buď v cene riešenia,
alebo za zvýhodnenú cenu. Široká paleta dostupných technológii dáva BENESTRE potrebnú flexibilitu
na uspokojenie požiadaviek každého zákazníka.

Internet zmenil podnikanie i komunikáciu.

BENESTRA poskytuje kvalitné

V súčasnosti využívajú online služby všetci,

pripojenie do internetu, ktoré umožní

od obchodných partnerov, koncových zákazníkov

plnohodnotne využívať všetky služby,

až po zamestnancov. Pripojenie je nevyhnutné

ktoré sú na internete závislé. Firma sa

aj pre prístup k dôležitým aplikáciám a službám

tak môže bez obáv zamerať na svoje

prevádzkovaným mimo siete zákazníka.

hlavné obchodné aktivity.
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Garantované symetrické

SLA – zmluvne garantovaná

Medzinárodné prepoje

pripojenie – rýchlosti podľa typu

dostupnosť služby a doba opravy

do najväčších európskych

použitej technológie

poruchy v cene služby

peeringových centier

Oﬃce security – efektívna

Monitoring – zákazník dostane

Prídavné služby: cloud, mail

bezpečnosť a kontrola siete

prístup k svojim grafom

server, videokonferencia, virtuálne

Manažovaná WiFi – bezpečné

Široká paleta technológií –

dátové centrum, sieťové úložisko

WiFi pripojenie

optický kábel, bod-bod rádio,

Záložné pripojenie – zvýšenie

licencované bod-multibod rádio,

dát, záloha dát, umiestnenie
servera v datacentre, hlasové

dostupnosti služby záložnou linkou

xDSL, 3G/4G, atď.

služby a dátové služby

Vzdialené pripojenie – pre prácu

Robustná sieť s najväčším tokom

Prozákaznícky a osobný prístup

z terénu alebo z domu
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