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MetroNet – Metropolitan Area Network – là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường
truyền tốc độ siêu cao, sử dụng đường truyền cáp quang kéo trực tiếp tới địa chỉ của khách
hàng và có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ giá trị gia tăng cùng lúc trên cùng một đường
truyền.
NetNam MetroNet : Với hai loại hình
dịch vụ là MetroNet trực tiếp (P2P) và MetroNet gián tiếp (Ethernet MetroNet), khách hàng có
thể dễ dàng thiết lập mạng tốc độ cao như mạng nội bộ (LAN) giữa trụ sở và các chi
nhánh trong thành phố. Khách hàng có thể sử dụng MetroNet cho các ứng dụng quan
trọng của mình như Truyền dữ liệu dung lượng lớn với tốc độ cao; Video Conferencing.
NetNam MetroNet phù hợp cho các Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, các nhà cung cấp
dịch vụ nội dung, có nhu cầu thiết lập mạng đô thị băng rộng với chi phí hợp lý.
Ưư điểm của NetNam MetroNet:
- Băng thông lớn (từ 10 Mbps đến 10 Gbps) - Tính bảo mật cao: cáp quang kết nối trực tiếp
(đối với loại hình MetroNet trực tiếp) và bảo mật layer 2 (đối với loại hình MetroNet gián
tiếp)
- Vận hành và quản lý đơn giản - Chất lượng
đảm bảo: giám sát và khắc phục sự cố 24/7
- Hiệu quả kinh tế cao: chi phí hàng tháng trên 1 Mbps rất thấp
- Đa ứng dụng trên một kết nối voice –data- Video…

Đa ứng dụng trên NetNam MetroNet
NetNam MetroNet cho phép triển khai đa dịch vụ trên nền tảng giao thức Ethernet, tạo ra
mạng đô thị cho khách hàng với sự đơn giản của mạng nội bộ, cũng như cho phép
tích hợp thêm các loại dịch vụ đa dạng khác:
- Truyền dữ liệu
- Hội nghị truyền hình (Video Conference)
- Xem phim theo yêu cầu (Video On Demand)
- Điện thoại IP (IP Phone)
- Truyền hình IP (IP TV)
- Các dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao…
Cam kết chất lượng dịch vụ
Chi tiết về dịch vụ và gói cước, xin vui lòng liên hệ: Tại Hà Nội: Phòng Kinh doanh băng
rộng – Công ty cổ phần NetNam
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