
Lidos.net VPN

Potřebujete propojit pobočky Vaší firmy ? Připojit odloučený počítač nebo telefonní linky k Vaší firemní
ústředně ? Lidos.net VPN je služba, která Vám nabízí spoustu možností a výhod. Je flexibilní, levná a nabízí
překvapivě mnoho. Služba se potřebám zákazníka přibližuje  maximální jednoduchostí a flexibilitou připojení
na bázi rozhraní Ethernet a IP-protokolu  včetně možnosti VoIP. Služba zároveň nabízí přenos hlasu a dat
mezi libovolným počtem  vzdálených objektů s obrovskou škálu přípojných a přenosových kapacit v řádech
až desítek  Mb/s. Protože je lidos.net VPN koncipována jako privátní síť (Private Network) s úplným
oddělením provozu uživatele od ostatních sítí, je vhodná zejména pro sítě typu Intranet i  Extranet a
umožňuje efektivně vyřešit i bezpečné připojení k Internetu pro několik odloučených lokalit přes jeden
centrální bod. Samozřejmostí je i možnost propojení v režimu "pouze hlas" kdy Vám zajistíme propojení
Vašich jednotlivých poboček mezi sebou, případně připojení na centrální pobočkovou ústřednu. Službá má
široké možnosti konfigurace, neváhejte nás proto poptat i s velice nestandardním požadavkem. Vynasnažíme
se Vám vyjít maximálně vstříc nalezením vhodného řešení.

výhody služby

 • cenově efektivní řešení Vaší vnitrofiremní komunikace 
• jednoduché připojení rozhraním Ethernet 10/100 Mb/s 
• možnosti hlasové VPN založené na VoIP s rozhranim FXO/FXS nebo ISDN 
• široké spektrum přípojných a přenosových kapacit od 64 kb/s do 155 Mbit/s 
• možnost end-to-end garance tranzitní kapacity i komunikace typu "každý s každým" 
• zajištění bezpečnosti komunikace oddělením na síťové vrstvě (Private Network) 
• jednoduchý způsob garance kvality služby 
• jednoduchý způsob zpoplatňování 
• dostpunost po celém území ČR 

Technické øešení služby

Lidos.net VPN je telekomunikační datová služba založená na protokolu IP zajišťující  bezpečné, flexibilní a
cenově efektivní spojení vzdálených lokalit uživatele se zajištěním  garantovaných parametrů
spojení(end-to-end QoS). Služba je realizována pomocí pevných  datových okruhů mezi jednotlivými objekty
nebo kancelářemi zákazníka a sítí lidos.net. Preferujeme mikrovlnné trasy, v případě potřeby však
realizujeme jednotlivé okruhy i pomocí  pronájmu metalických digitálních okruhů od Českého Telecomu.

Služba má následující výchozí parametry:

 

Možné dodateèné a nadstavbové služby:
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   • uživatelské rozhraní: Ethernet 10/100 Mb/s 
• tranzitní kapacity: uživatel definuje pro jednotlivé třídy (druhy) provozu požadované  garantované tranzitní

kapacity mezi definovanými body sítě 
• třídy provozu: na základě požadavků uživatele lze několik tříd provozu (max. 6) s různými parametry provozu 
• parametry provozu: pro jednotlivé třídy provozu jsou stanoveny základní parametry provozu (zpoždění a

ztrátovost paketů) 
ş šifrování komunikace metodou AES 
ş zabezpečený komutovaný (dial-up) přístup do sítě 
ş zřízení hlasové VPN metodou VoIP 
ş připojení k Internetu - služba lidos.net FIXLINE 

Ceník

Cenu služby lidos.net VPN se kalkuluje individuálně na základě poptávky zákazníka a navrženém
technickém řešení. V případě zájmu nás můžete kontaktovat.
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