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Datové propojení dvou a více bodů 
do virtuální privátní sítě

IP VPN je flexibilní a spolehlivé řešení firemní komunikace, které je založeno na přenosu dat 
prostřednictvím sítě MPLS. Služba IP VPN 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 IP VPN je díky své flexibilitě a rozsahu určena 
všem velkým, středním i  malým firmám, které mají 
vysoké nároky na kvalitu a  dostupnost připojení 
pomocí nejmodernějších technologií.

OBSAH SLUŽBY

 Zřízení a provozování datových přípojek s garantovanými parametry
 Konfigurace a zapojení koncových zařízení/routerů s předávacím rozhraním Ethernet
 Nastavení kvality služby (QoS) – umožní garantovaný přenos hlasu, videa a jiných aplikací v rámci privátní sítě
 Zálohovaná komunikace v páteřní síti Quantcomu
 Dohled všech koncových zařízení
 Technická podpora pro zajištění požadovaných konfiguračních změn
 Garantované parametry služby (rychlost, kvalita služeb)
 Dedikovaná šířka pásma bez agregace
 Možnost centralizovaného přístupu do Internetu
 Možnost vzdáleného  přístupu do IP VPN přes běžnou internetovou přípojku 
 Možnost propojení s dalšími MPLS VPN sítěmi jiných operátorů přes NNI rozhraní, například pro vytvoření 

 bezešvých mezinárodních MPLS VPN sítí
 Neomezený objem dat
 Možnost SLA - garance kvality a dostupnosti služeb
 Dohled 24/7

SCHÉMA SLUŽBY

TECHNICKÝ POPIS

Služba IP VPN je díky své jednoduché implementaci 
do běžného ICT prostředí a širokým možnostem použití 
vhodná pro pokrytí potřeb hlasové, datové i  video 
komunikace. Quantcom zajistí podrobnou analýzu 
komunikačních potřeb zákazníka a  následně navrhne 
a  zrealizuje optimální nasazení a  konfiguraci IP VPN.
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