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Internet-szolgáltatások

A gyors és megbízható internet-szolgáltatás, nem csak az Ön cége számára nélkülözhetetlen az üzleti
életben, hanem számunkra is fontos, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani. A lehetősége
figyelembe vételével az alábbi fajta internet-szolgáltatásokat nyújtjuk

1., ADSL internet csatlakozás
A klasszikus, vezetékes aszimmetrikus internet-szolgáltatás, mely azt jelenti, hogy a letöltési sebesség
lényegesen nagyobb, mint a feltöltési kapacitása. Az elnevezése mindig a maximális letöltési sebességével
egyezik, ami az optimális körülmények között elvárható, de érdemes mindig megnézni a garantált un.
minimális sebességeket is, hiszen az ami számon kérhető. Mivel kábelen érkezik a szolgáltatás, sok
veszélynek is van kitéve a kapcsolat, ezért a szolgáltatók általában csak 95,5% rendelkezésre állást
vállalnak. Ára viszont az ehhez a szolgáltatási színvonalhoz megfelelően kedvező, így a legelterjedtebb
Az árakat és a különböző nagyságú szolgáltatások le-, és feltöltési sebességének minimumát és maximumát
a mellékelt táblázatban mutatjuk be

2., Mikrohullámú internet csatlakozás
A „szabad rálátás” esetén az az un. tányéros összeköttetés lényegesen biztonságosabb internetszolgáltatást jelent, mind az felhasználó, mind a szolgáltató részére. A garantált le-, és feltöltési
sebességek is lényegesen nagyobbak, mint az ADSL esetében, a névleges sebességnek 20-, 50-, vagy
akár 100%-a is lehet. Ráadásul a rendelkezésre állásra is 99,5%-ot garantál a szolgáltató. Ami pedig
minden esetben igaz, hogy a letöltési sebesség ugyanannyi, mint a feltöltési sebessége. Így
különösen azoknak ajánljuk akik a biztonság mellett még a gyorsaságot is szükségesnek tartják.
Az internetszolgáltatások közül talán ezt nevezhetjük a legrugalmasabb és legjobban „testre szabott”
internet-csatlakozásnak. Kiépítésénél, mindig előzetes felmérés szükséges, hiszen még nem mindenhol
érhető el, de gyakorlatilag az ár-érték/szolgáltatás színvonala aránya miatt folyamatosan építik ezt a
hálózatot is.
Minden esetben egyedi árajánlat szükséges, a megrendelő helyi adottságainak figyelembevételével.

3., Bérelt vonali internet-szolgáltatás
Egyedi esetekben az előfizetők részére 99,9%-os pont-pont közötti állandó garantált internet összeköttetést
tud biztosítani a szolgáltató. Gyakorlatilag azoknak ajánljuk, akiknek a munkájukhoz az állandó és
biztonságos
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összeköttetés. Ez mind kapacitásában, mind biztonságában a legprofibb megoldás, de természetesen ehhez
viszonyul az árfekvése is.

