
MPLS L3VPN
Profesionální firemní síť pro hlas, data, video a internet

MPLS L3VPN je flexibilní a spolehlivé řešení firemní komunikace, které je založeno na přenosu dat 
prostřednictvím sítě MPLS. Služba MPLS L3VPN poskytuje vždy „full mesh“ topologii (komunikace 
každý s každým), umožní tedy snadno a efektivně propojit všechny firemní pobočky do jediné privátní 
sítě. Tato síť může výrazně snížit provozní náklady na spolehlivou komunikaci uvnitř firmy. Služba je 
vhodná k propojení lokálních počítačových sítí, aplikací či hostingových center s možností kombinace 
datové, hlasové, video i internetové komunikace v rámci jedné přípojky. Pro fyzické přípojky mohou 
být využity optické, metalické nebo bezdrátové přenosové technologie. Kapacita přípojek je zcela 
variabilní a klient si může zvolit rychlost od 64 Kbps až po kapacity v řádech Gbps.

KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba MPLS L3VPN je díky své flexibilitě a rozsahu 
určena všem velkým, středním i malým firmám, které 
mají vysoké nároky na kvalitu a dostupnost připo-
jení pomocí nejmodernějších technologií. Nezbytnou 
podmínkou jsou alespoň 2 pobočky.

SLUŽBA OBSAHUJE
• přístup k datové síti a internetu prostřednictvím 

jediné přípojky s garantovanými parametry
• nastavení kvality služby (QoS) – umožní garanto-

vaný přenos hlasu, videa a jiných aplikací v rámci 
privátní sítě

• zálohovanou komunikaci v páteřní síti Dial Tele-
comu

• dohled všech koncových zařízení
• předávací rozhraní služby je na ethernetovém 

portu koncového zařízení u zákazníka
• technickou podporu pro zajištění požadovaných 

konfiguračních změn

VÝHODY SLUŽBY
• flexibilita a škálovatelnost přípojek (kapacity, kon-

figurace, přidávání/změny lokalit, ...)
• cenově efektivní řešení ( jedna lokalita vyžaduje 

vždy jen jednu přípojku pro veškerou komunikaci)
• přirozená podpora IP-protokolu, který je využí-

ván většinou klientských aplikací v IT (data, hlas, 
video, …)

• možnost dodání služby včetně, nebo bez konco-
vých zařízení, dle požadavků zákazníka

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
• centrální internet – centralizovaný přístup do 

internetu
• vzdálený přístup do MPLS L3VPN – možnost při-

pojit se do MPLS L3VPN přes běžnou internetovou 
přípojku 

• SLA – garance kvality a dostupnosti služby
• možnost propojení s dalšími MPLS VPN sítěmi 

jiných operátorů přes NNI rozhraní například pro 
vytvoření bezešvých mezinárodních MPLS VPN sítí

TECHNICKÝ POPIS
Služba MPLS L3VPN je díky své jednoduché imple-
mentaci do běžného ICT prostředí a širokým mož-
nostem použití vhodná pro pokrytí potřeb hlasové, 
datové i video komunikace. Dial Telecom zajistí 
podrobnou analýzu komunikačních potřeb zákazníka 
a následně navrhne a zrealizuje optimální nasazení 
a konfiguraci MPLS L3VPN.

Využití protokolu MPLS pro datovou 
komunikaci je pevně etablovaným globálním 
standardem rozsáhlých komunikačních sítí, 
což zajišťuje kompatibilitu s nově vyvíjenými 
IT aplikacemi.

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



Síť DIAL TELECOM

Internet

Router Vzdálený
uživatel

Pobočka A

Datová
centra

RouterRouter

Router

Pobočka X

Router

Pobočka B

 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)

Firewall

Firewall

SCHÉMA SLUŽBY

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


