
zákazník
síť Dial Telecom

internet

  NIX.CZ PRAHA (CZ)
  SIX.SK BRATISLAVA (SK)
  ECIX DÜSSELDORF (DE)
  DE-CIX Ancotel FRANKFURT (DE)
  LINX Docklands North LONDÝN (GB)
  AMSIX TC2 AMSTERDAM (NL)

Profi internet
Trvalé připojení k internetu optickou nebo bezdrátovou technologií

Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, tel.:+420 226 204 111, fax:+420 226 204 197, e-mail: info@dialtelecom.cz, sales@dialtelecom.cz

Služba PROFI INTERNET je trvalým připojením k Internetu. PROFI INTERNET je komplexní služba 
zahrnující instalaci, přístupovou linku, koncová zařízení u zákazníka a připojení k Internetu.

Pro realizaci přípojky využívá Dial Telecom optické spoje, mikrovlnná pojítka (licencované vyhrazené 
pásmo a bezlicenční pásma), či pronajaté telekomunikační okruhy. Vhodná technologie připojení 
koncového bodu je zvolena, po pečlivém zvážení pracovníky společnosti Dial Telecom, s ohledem na 
dostupnost lokality a poptávanou kapacitu. 

Službu PROFI INTERNET si můžete zvolit v mnoha variantách odlišných zejména kapacitou linky 
a optimálně tak řešit své potřeby připojení k Internetu.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je díky své flexibilitě v rozsahu i kvalitě určena 
všem velkým, středním i malým firmám, které mají 
vysoké nároky na rychlost, kvalitu a dostupnost při-
pojení pomocí nejmodernějších technologií.

SLUŽBA OBSAHUJE
•  připojení k Internetu zvolenou rychlostí garanto-

vanou v každém okamžiku
•  instalaci včetně technického vybavení až po předá-

vací rozhraní služby u zákazníka
• neomezený objem přenesených dat
•  přidělení a směrování potřebného počtu veřejných 

IP adres
•  základní nastavení bezpečnostních pravidel 

(překlad IP adres)
• dohled 24/7

VÝHODY SLUŽBY
• garantované parametry služby 

(rychlost, kvalita služeb)
• paušální zpoplatnění služeb
• neomezený objem dat
• možnost SLA – garance kvality a dostupnosti 

služby

TECHNICKÝ POPIS
Služba PROFI INTERNET je realizována prostřednic-
tvím optické sítě nebo prostřednictvím bezdrátové 
technologie pracující v licencovaném nebo bezlicenč-
ním pásmu. Dial Telecom je v rámci své páteřní sítě 
připojen několika vysokokapacitními zálohovanými 
spoji k peeringovým uzlům českého i mezinárodního 
internetu.

SCHÉMA SLUŽBY




