Dịch vụ Leased Line

Leased line – kênh truyền riêng trực tiếp là dịch vụ truy cập Internet với tốc độ cao, đối xứng
theo tỉ lệ 1:1 qua kênh truyền riêng bằng cáp đồng hoặc cáp quang, được kết nối từ NetNam
đến địa điểm của khách hàng và có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về tốc độ của khách hàng,
từ 64Kbps đến 1Gbps.
Với đặc tính kết nối riêng biệt cho từng khách hàng, đây được xem là giải pháp mang tính ổn
định, bảo mật và đáng tin cậy nhất cho hệ thống mạng của khách hàng hiện nay. Tốc độ kết
nối được đảm bảo, được cam kết và không bị chia sẻ đường truyền vật lý với các khách hàng
khác
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG: Là các doanh nghiệp, tổ chức lớn, có hệ thống mạng lớn và sử
dụng đa dịch vụ, cần một đường truyền riêng tốc độ cao, ổn định với chất lượng cùng sự hỗ trợ
kỹ thuật tốt nhất.
YÊU CẦU VỀ PHẦN CỨNG:
• Mạng LAN
• Máy chủ Internet
• Thiết bị định tuyến (Router)
• Modem tốc độ cao (NTU, HTU) - triển khai trên hạ tầng cáp đồng
• Fmux, Modem tốc độ cao có giao diện quang - triển khai trên hạ tầng cáp quang.
ĐẶC TÍNH INTERNET LEASED LINE CỦA NETNAM:
- Tốc độ không giới hạn: Cung cấp đường truyền với tốc độ theo yêu cầu của khách hàng từ
64Kbps đến 1Gbps
- Ổn định: với công nghệ đối xứng theo tỉ lệ 1:1 cho phép kết nối Internet liên tục và ổn định
24/24
- Tính bảo mật cao: với đặc tính kết nối riêng biệt sẽ giúp giảm thiểu các tấn công và xâm
nhập vào mạng dữ liệu của khách hàng qua Internet.
- Sử dụng đa dịch vụ: với các dải IP tĩnh được cung cấp, khách hàng có thể triển khai các ứng

1/2

Dịch vụ Leased Line

dụng cao như: Video Conferencing, IP Phone, Website Server, E-Mail Server, VPN…
- Phương án kết nối dự phòng: Khi cung cấp đường truyền riêng, NetNam sẽ đồng thời cung
cấp đường kết nối dự phòng bằng ADSL để bảo đảm tính ổn định 24/24 của đường truyền.
- Hệ thống theo dõi, giám sát đường truyền: thực hiện kiểm tra sau mỗi 5 phút, liên tục 24/24
và có cơ chế báo động
- Hỗ trợ kỹ thuật: Có riêng một đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và chính sách hỗ trợ ưu tiên
cao nhất nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho đường truyền.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Để được tư vấn và có thêm thông tinvề dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:
NetNam Hà Nội:
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-4-37562359
Fax: +84-4-37561888
Email: support@netnam.vn
NetNam Tp. Hồ Chí Minh:
244 Huỳnh Văn Bánh, F.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84-8-39976400
Fax: 84-8-39976411
Email: sysop@hcmc.netnam.vn

2/2

