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bezpečné, cenovo výhodné riešenie
prístup do firemnej siete odkiaľkoľvek
telefonické a videokonferenčné spojenie pobočiek

S virtuálnou privátnou sieťou
získate všetko v jednom

Čo získate vďaka vpn:LINK od Slovanetu?
◼

prepojenie pobočiek a počítačov do jednej centrálnej siete
s dôrazom na bezpečnosť

Každá spoločnosť, ktorá má vybudovanú regionálnu alebo
medzinárodnú sieť pobočiek, určite ocení, ak jej interná
komunikácia prebieha tak, akoby sídlila v jednej centrálnej
budove. Predstavte si, že zamestnanci, ktorí sú od seba
vzdialení niekoľko sto až tisíc kilometrov, môžu medzi sebou
komunikovať a zdieľať dáta tak jednoducho, ako keby sedeli v
susediacich kanceláriách. Zdá sa vám to nemožné? Práve
preto by sme vám radi predstavili našu službu virtuálna
privátna sieť – vpn:LINK.
vpn:LINK od Slovanetu je moderná, cenovo dostupná,
bezpečná a efektívna technológia prepojenia pobočiek
počítačovou sieťou prostredníctvom multiservisnej siete
(MPLS) Slovanetu alebo internetu.
vpn:LINK vám uľahčí aktualizovanie údajov medzi pobočkami
a centrálou, bezpečné zdieľanie zdrojov v rámci spoločnosti
(servery, dátové úložiská, informačné systémy atď.),
distribuovanie informácií pre vašich biznis partnerov
a rovnako vám zníži telekomunikačné náklady.
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◼

bezproblémový prístup k vnútrofiremnému intranetu odkiaľkoľvek

◼

zdieľanie počítačových aplikácií, programov a zdrojov (firemné
databázy, obchodné a ekonomické systémy, aplikačné servery,
dátové úložiská)

◼

možnosť bezpečného prístupu do internetu cez jedno centrálne
miesto v sieti, či už ide o pobočky vašej spoločnosti alebo dátové
centrum Slovanetu (CRP)

◼

možnosť cenovo výhodného telefonického a videokonferenčného
spojenia medzi pobočkami

◼

trvalý prehľad o ekonomickej situácii firmy vďaka jednoduchému
prístupu k vášmu informačnému systému odkiaľkoľvek

◼

zvýšenie kvality služieb vďaka okamžitej dostupnosti údajov o
klientoch

◼

bezproblémový prístup zamestnancov k firemným dátam na
služobných cestách alebo z domáceho počítača
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Technické riešenie:

Na vybudovanie vpn:LINK nepotrebujete veľa. Stačí
mať na každej pobočke aspoň jeden počítač, ktorý sa dá
pripojiť prostredníctvom optického, metalického,
bezdrôtového, ADSL, ISDN alebo mobilného pripojenia.
Konkrétne technické riešenie však prispôsobujeme na
mieru vašim potrebám s ohľadom na technologické
požiadavky a minimálne náklady.
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Práve Slovanet je spoločnosť s dlhodobou orientáciou
na poskytovanie komunikačných riešení typu vpn:LINK,
má bohaté skúsenosti pri realizácii projektov menšieho
či väčšieho rozsahu. Okrem používania spoľahlivých
zariadení Cisco nám nechýbajú skúsení odborníci, ktorí
poskytujú nielen rýchle riešenie, ale aj komplexné
odborné poradenstvo.

