
Telekomunikacja to ważny element w sprawnie działającej organizacji. 
Oferujemy szereg usług, które wspomagają procesy związane  
z przesyłaniem danych. Są one świadczone w oparciu o  własną sieć 
szkieletową, łącza partnerskie, punkty styku z sieciami operatorów 
krajowych i międzynarodowych. Cały system nadzoruje zespół inżynierów 
w centrum monitorującym stan i obciążenie infrastruktury sieciowej 
(NOC-ICT), który jest do dyspozycji klientów w systemie 365/7/24.

   CHARAKTERYSTYKA USŁUGI:

Transmisja VPN - usługa oferowana przez ICT Future w ramach Wymiaru Telekomunikacji, jest 
dedykowana klientom biznesowym i instytucjonalnym, których infrastruktura jest geograficznie 
rozproszona, a którym zależy na skutecznej i bezpiecznej komunikacji w ramach danej organizacji. ICT 
Future umożliwia klientom zbudowanie ich prywatnej, wirtualnej sieci (VPN) poprzez wykorzystanie 
różnych technologii dostępowych.

Opis Transmisja VPN

Przepustowość symetryczna ✓

Limit ilości przesyłanych danych Brak

Limit ruchu Brak

Wsparcie inżynierów i zespołu NOC-ICT,  
pracującego 365/7/24

✓

Opieka dedykowanego opiekuna biznesowego ✓

Gwarancja jakości – SLA Standard ✓

Technologia realizacji Ethernet, kanał cyfrowy

Typ połączenia VLAN lub Q-in-Q

Topologia Gwiazda lub każdy z każdym (full mesh)

Gwarancje jakości usługi – SLA Standard

Dostępność miesięczna 99,00%

Czas reakcji na awarię 2h

Czas usunięcia awarii 12h

Możliwe opcje dodatkowe

Zwiększenie przepustowości ✓

Zmiana SLA Standard na SLA Plus ✓

Inne technologie realizacji ✓

Backup VPN ✓



Integrujemy wymiary ICT dla biznesu klienta

…so let’s make future with ICT!

   ROZWIĄZANIA DODATKOWE:

• sprzęt sieciowy (routery, routery Secure – UTM, switche, sieci Wi-Fi i inne),
• konfiguracja i wdrożenie chmury prywatnej oraz projekty sieci wewnętrznej,
• realizacja centralnego dostępu do sieci Internet,
• inne.

ICT Future proponuje wstępną analizę sieci, inwentaryzację sprzętu oraz zaprojektowanie rozwiązań, 
które wspomagają biznes klienta na różnych etapach jego rozwoju. Zachęcamy do skorzystania ze 
sprawdzonych rozwiązań, zawartych w pozostałych wymiarach ICT: zasobów, bezpieczeństwa, sieci 
i systemów oraz wsparcia i rozwoju.
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   STANDARDY ICT FUTURE DLA BIZNESU KLIENTA:

• nowoczesna, stabilna oraz bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna,
• status LIR (Local Internet Registry),
• urządzenia klasy biznes-operatorskiej,
• profesjonalne i indywidualne podejście do problemów biznesu klienta poprzez zespół inżynierów 

i opiekuna biznesowego,
• rozległa światłowodowa sieć szkieletowa,
• niezależne punkty styku sieci ICT Future z operatorami krajowymi i międzynarodowymi.


