Popis služby IP komplet
Platnost od 1.1. 2015.

Služba IP komplet nabízí firemním zákazníků optimální řešení pro poskytování hlasových, internetových a datových služeb prostřednictvím
jednotné technologické platformy. Služba IP komplet využívá jedinečných možností moderních technologií IP a VoIP.
1.

CO SLUŽBA ZAHRNUJE

1.1

Služba využívá jednotnou platformu pro hlasové, datové a internetové služby.

1.2

V rámci služby účastník získá dedikovaný přístupový okruh včetně společného koncového zařízení pro poskytování hlasových,
internetových a datových služeb.

1.3

Hlasová služba umožňuje místní, meziměstská a mezinárodní volání, včetně volání
do mobilních sítí. Hlasová služba dále nabízí možnost vytvoření hlasové VPN v rámci, které účastník volá prostřednictvím
zkrácené volby a zdarma. Hlasová služba nabízí vysokou flexibilitu pro připojení běžných TDM pobočkových ústředen případně i
možnost přímého připojení IP pobočkových ústředen prostřednictvím tzv. IP trunkingu. Služba IP komplet umožňuje zachovat
stávající čísla účastníka pro příchozí i odchozí hovory.

1.4

Datová služba umožňuje datové IP VPN propojení více lokalit účastníka. Datová služba využívá technologie GRE tunely nebo
MPLS. Technologie MPLS zaručuje oddělení VPN a tím vysokou bezpečnost z pohledu uživatele.

1.5

Internetová služba zahrnuje pevné připojení k síti Internet definovanou rychlostí bez limitu přenosu dat a bez uplatnění tzv. Fair
User Policy. Internetová služba nabízí možnost zřízení samostatného nebo centrálního přístupu do Internetu pro každou pobočku.

1.6

Kontrola služby prostřednictvím webového rozhraní, které vám umožní sledovat výpis uskutečněných hovorů a zaslaných faktur.
Po aktivaci Služby obdržíte elektronickou poštou přístupové jméno a heslo.

1.7

Služba IP komplet zahrnuje kromě samotného provozu služby, provozního dohledu a servisu také průzkumné, projektové a
instalační práce ke zřízení služby a poskytnutí zařízení až po předávací rozhraní.

2.

DOSTUPNOST SLUŽBY – SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Veškeré informace týkající se definice a dodržování parametru dostupnosti služby jsou společné pro všechny datové
a internetové služby poskytovatele a jsou uvedeny v „Provozních podmínkách telekomunikačních služeb“ společnosti T-Mobile.
Účastník je oprávněn si vybrat příslušnou úroveň garance služby (SLA) v závislosti na typu přípojky služby Profesionální internet s tím,
že konkrétní stupeň SLA (DSL, OPTIMUM, PREMIUM) je pro jednotlivou službu Profesionální internet stanoven v příslušné Specifikaci
služby Profesionální internet uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem. Podrobné podmínky týkající se úrovně garance služby (SLA)
jsou stanoveny v platném Popisu služby SLA.
3.

HLASOVÁ SLUŽBA (POVINNÁ KOMPONENTA)

Hlasová služba je veřejně dostupná telefonní služba umožňující odchozí mezinárodní, mobilní, meziměstské a místní hovory, a další
hovory, které jsou vyjmenované v ceníku služby a dále pak dle příslušného cenového programu. Hlasová služba je poskytována
prostřednictvím technologie VoIP, protokol SIP, kodek G.729a, G.722 nebo G.711 pro hlas a T.38 pro faxové přenosy (přenos není
negarantován). Hlasová služba dále nabízí možnost vytvoření hlasové VPN v rámci, které účastník volá prostřednictvím zkrácené volby
a zdarma.
Hlasová služba je poskytována na těchto rozhraních:


analogová rozhraní: 2/4/8/24 x HTS



digitální rozhraní: 2/4/8 x BRI (euroISDN 2), 1 x 2 Mbit s PRI (euroISDN30), 1 x 2 Mbit s PRI 16 (euroISDN30) s aktivními 16 B
kanály (1-16)



SIP trunking: 10/100 Base T Ethernet

Hlasová služba umožňuje přenositelnost stávajících telefonních čísel účastníka. V případě současného zřizování SHDSL přístupového
okruhu a přenášení tel. čísel může dojít až k 5 dennímu výpadku hlasové služby na přenášených tel. číslech.
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4.

INTERNETOVÁ SLUŽBA (VOLITELNÁ KOMPONENTA)

Podstatou služby je přenos dat účastníka ve formě IP paketů mezi rozhraním na koncovém zařízení umístěném v lokalitě účastníka a
libovolným zařízením přístupným přes celosvětovou síť Internet prostřednictvím symetrické přístupové rychlosti bez limitu přenosu dat a
bez uplatnění tzv. Fair User Policy. Internetová služba garantuje dostupnost služby a propustnost páteřních kapacit, trasy do NIXu a tras
k rozhraním s poskytovateli mezinárodního připojení.
Internetová služba je poskytována na těchto rozhraní typu Ethernet:
Kapacita přístupové linky

5.

Rozhraní

do 8 Mbit/s

10Base-T

8 Mbit/s – 34 Mbit/s

100Base-T

50 Mbit/s a více

100Base-T nebo Gigabit Ethernet

DATOVÁ SLUŽBA - IP VPN (VOLITELNÁ KOMPONENTA)

Podstatou datové služby je přenos dat účastníka ve formě IP datagramů mezi rozhraními na koncových zařízeních umístěných v lokalitách
účastníka. Datová služba je komplexní služba dohlížená poskytovatelem v celé síti a po celé trase přípojek až po rozhraní. Datová služba
využívá technologie GRE tunely nebo MPLS. Technologie MPLS zaručuje oddělení VPN a tím vysokou bezpečnost z pohledu uživatele.
Datová služba je poskytována na těchto rozhraní typu Ethernet:
Kapacita přístupové linky

Rozhraní

do 8 Mbit/s

10Base-T

8 Mbit/s – 34 Mbit/s

100Base-T

50 Mbit/s a více

100Base-T nebo Gigabit Ethernet

nebo na sériovém rozhraní:
Kapacita přístupové linky
2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s

Rozhraní
Sériové rozhraní
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