Page 1

TPNET | Hurt Orange

TPNET
Dostęp do Internetu.
Dostarczamy usługę w ramach AS 5617

Dzięki usłudze możesz zyskać:

Realizację usługi w dowolnym miejscu
w kraju po własnych zasobach

Dostosowanie pakietu usługi
do indywidualnych potrzeb

Możliwość tranzytu ruchu IP Twoich
klientów
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Dostęp z protokołem IP w wersji IPv4 i IPv6

Całodobowe, profesjonalne wsparcie
techniczne

Dostęp do największej liczby abonentów
indywidualnych

Zobacz szczegóły:

Warianty usługi
Realizacja połączenia do klientów posiadających własną adresację IP (usługa ze stykiem BGP):
BGP B/TPNET.pl
BGP C/TPNET.world
BGP E2/TPNET.mix
BGP E2/TPNET.mix2

Realizacja dla operatorów nieposiadających własnej puli adresowej IP (połączenie bez BGP)
na zasobach IP Orange:
www.access

Opcje dostępu do TPNET

Umożliwiamy realizację usługi w zależności od technologii dostępowej lub pasma wymaganego
w ramach usług:
Metro Ethernet,

Platformy TPIX –punkt wymiany ruchu IP, umożliwiający bezpłatną wymianę ruchu IP pomiędzy
operatorami do niej dołączonymi (open peering),
sieci FR/ATM,
innych łączy Transmisji danych.
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W lokalizacji wskazanej przez operatora lub w ramach usługi Telehousing (TLH) w lokalizacji Orange,
w której umiejscowione są aktywne węzły sieci IP.

Wielousługowość portu Ethernet:

Realizując dostęp do Internetu, na tym samym porcie możesz uruchomić dodatkową usługę
Transmisji danych, w połączeniu punkt-punkt.
Dajemy Ci możliwość realizacji wielu usług na tym samym porcie Ethernet, każda usługa traktowana
jest jako niezależny VLAN:

VLAN do Internetu,
VLAN punkt-punkt (korporacja, IP TV, IP IC, etc.).

Unikalna zachęta

Unikalne zasoby treści i klientów. Dysponujemy bezpośrednim dostępem do ponad trzech tysięcy
sieci operatorskich i biznesowych.
Realizujemy tranzyt ruchu IP w ramach własnych łączy międzynarodowych o bardzo wysokiej
przepustowości oraz w szkielecie IP.
Gwarantujemy ciągłość w dostępie do zamówionych usług.
Realizujemy usługi w nowoczesnej infrastrukturze klasy operatorskiej.
Prowadzimy profesjonalny nadzór nad rozwojem sieci.

Uzyskaj szczegóły dotyczące usługi, skontaktuj się ze swoim opiekunem sprzedaży lub wypełnij formularz.
Wypełnij formularz

Sprawdź również:
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Transmisja Danych
Dostęp do największej sieci
transmisyjnej z dowolnego
miejsca w kraju
Zobacz

TPIX
Punkt wymiany ruchu IP
Dostarczamy usługę w ramach
AS 29535
Zobacz

Telehousing
Instalacja kabla lub urządzenia
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w budynku, szaﬁe, studni
Zobacz

Interkonekt mobilny
Korzystaj z naszego sprzętu,
bez konieczności inwestowania
Zobacz

Dokumenty

Pliki do pobrania

TPNET-informacje techniczne

Odbierz nasze usługi Internetu w Data Center
Zobacz mapę lokalizacji

