
ICT Future wykonuje konfigurację odpowiednio dobranego pod potrzeby klienta urządzenia 
sieciowego wyposażonego dodatkowo w moduł obsługi karty GSM/LTE dzięki czemu 
zapewniony jest dodatkowy zapasowy dostęp do Internetu. 

Usługa Business LTE BACKUP 
Rozwiązanie dedykowane jest dla klientów posiadających w ICT Future usługę Biznesowy Dostęp do 
Internetu w wersji Bloom lub Evolve, oraz potrzebujących dodatkowo łącza zapasowego 
zapewniającego ciągłość dostępu do sieci Internet.

Telekomunikacja to ważny element w sprawnie działającej organizacji.
W oparciu o własną sieć szkieletową, łącza partnerskie, punkty styku 
z sieciami operatorów krajowych i międzynarodowych oferujemy usługi 
wspomagające procesy związane z przesyłaniem danych. 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.
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• podstawowe łącze backupowe na wypadek fizycznego uszkodzenie łącza,
• zachowanie dostępności usług online klienta,
• obsługa, administracja urządzeń sieciowych po stronie ICT Future, 
• skalowalność rozwiązania i dostosowanie do potrzeb klienta, 
• urządzenia klasy operatorskiej,
• serwis urządzeń w opcji NBD Onsite.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY USŁUGI BUSINESS LTE BACKUP: 

• 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.

STANDARDY ICT FUTURE DLA BIZNESU KLIENTA:

•  zapewnieniu dostosowanego do wielkości organizacji urządzenia sieciowego klasy business, 
•  konfiguracji, administracji oraz zapewnieniu gwarancji serwisu Next Business Day Onsite dla

 urządzenia,
•  zapewnieniu łącza zapasowego w technologii GSM/LTE,
•  zapewnieniu ciągłości dostępu do Internetu.

USŁUGA POLEGA NA:

• 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,
• audyty infrastruktury oraz usług telekomunikacyjnych,
• szkolenia z zakresu usług sieciowych i bezpieczeństwa, security awareness.

ROZWIĄZANIA DODATKOWE
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