Tisková zpráva

V Příboře dne 16.8.2005

Český bezdrát dosahuje stabilních rychlostí na ADSL
Pro všechny zájemce o kvalitní připojení k Internetu technologií ADSL připravila společnost Český bezdrát s r.o.
Prázdninovou akci 2005 u svých služeb Eri – ADSL. Prázdninová akce 2005 se vztahuje na vybrané typy vysokorychlostního
připojení k Internetu Eri – ADSL (v ceníku jsou označeny červeně) a je platná pro všechny smlouvy uzavřené od 1.7.2005 do
31.8.2005.

Hlavními výhodami Prázdninové akce 2005 jsou:
zřízení služeb Eri - ADSL zdarma, navýšení rychlosti připojení k Internetu na dvojnásobek (u vybraných služeb) po celou dobu
trvání smlouvy a to při zachování nižších cen, viz. souhrnný ceník zřízení služeb Eri – ADSL je v 99 % případech realizováno
do 3 pracovních dní od data uzavření smlouvy.
Standardní výhody služeb Eri - ADSL:
dlouhodobě stabilní rychlost připojení a to i v době přes pracovní den, tj. ve špičku, (viz. souhrnné výsledky měření
vycházející ze serveru dsl.cz za posledních 11 měsíců) v ceně všech služeb je zahrnutá komplexní a kvalitní technická on-line
podpora (přímo se správci sítě) při zřizování i během vlastního využívání služeb připojení k Internetu a to v době od 8 do 19
hod. v prac. dny a od 9 do 13 hod. v sobutu a neděli, garance sjednané rychlosti připojení (doplňková služba Eri–Garant)
všechny služby Eri – ADSL v síti ČTc mají garantovánu příznivější agregaci (sdílení) pro zákazníka (1:4, 1:8, 1:15, 1:25 a
1:40), při řešení technických, obchodních i finančních dotazů a požadavků má zákazník Českého bezdrátu vždy možnost
hovořit přímo s lidmi z vedení společnosti, což vede k okamžité a kompetentní reakci, všechny smlouvy jsou uzavírány na
dobu neurčitou, tzn. s možností výpovědi i ze strany zákazníka, v ceně služeb dále mohou být zahrnuty služby webhostingu i
webmailu (dle typu služby Eri - ADSL), součástí služby může být dle požadavků zákazníka i registrace a technická správa
domén, možnost nastavení priority klienta nebo i nastavení priority jednotlivých virtuálních kanálů mezi sebou jako je WWW,
POP 3, hlas, video, SMTP, SAP aj. (u služeb Eri – ADSL 4, s agregací 1:4), ve všech lokalitách v ČR pokrytých technologií
ADSL (v síti ČTc) je možno zřídit služby s agregací 1:4, možnost sledovat v reálném čase prostřednictvím Mrtg grafů
nastavení a vlastní průběh připojení k Internetu.
Další výhodou pro zákazníka Českého bezdrátu je zcela odlišný způsob uplatňování FUP u služeb Eri – ADSL s agregacemi
1:25 a 1:40, než jak je tomu u ostatních poskytovatelů služeb ADSL s agregací 1:50. Hlavním rysem FUP je její vysoký limit a
možnost kontroly ze strany zákazníka přes www rozhraní, kde zákazník zjistí kolik dat mu ještě zbývá, než bude FUP u jeho
přípojky uplatněn. Počet přenesených dat v obou směrech je počítán za posledních 30 kalendářních dní. V případě uplatnění
FUP je tato uplatňována jen po dobu, než celkové množství přenesených dat za posledních 30 dní poklesne pod doporučený
limit dat (viz. Fair User Policy).
Pro zajištění všech kvalitativních parametrů služeb Eri – ADSL včetně kompletního monitoringu a managementu sítě je
využívána renomovaná izraelská technologie NetEnforcer AC-601 od společnosti ALLOT.
Veškeré další informace o připojení k Internetu prostřednictvím služby Eri – ADSL, ale i bezdrátovém připojení v
licencovaném pásmu 26 GHz nebo volném pásmu 2,4 GHz včetně pevného připojení k Internetu službou Eri – Ethernet Line
IP je možné najít na stránkách www.cbezdrat.cz.
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