
IKT-partner, kellele võib loota

Ärimaailm ei maga kunagi ning konkurentsis püsimiseks on vaja töökindlat ja kiiret 
internetiühendust. Pakkuge oma ettevõttele parimat – CITIC Telecom CPC äriinternetilahendust 
(On-Net Tallinn). Küsige meilt lisateavet …

Digiüleminek muudab ettevõtlusmaastikku üha kiiremini. 
Seetõttu vajavad kõik organisatsioonid VKE-dest rahvusvaheliste 
suurettevõteteni töökindlat ja turvalist internetiühendust. 
Selleteemalises küsitluses osalenud ettevõtetest 89% vastas, et 
eelistaks leida uue internetitarnija. Kõik vastanud nentisid, et 
kehv internetiühendus on viimase kahe aasta jooksul ettevõtte 
tulemusi mõjutanud, kuid rohkem kui pool neist (56%) ei ole 
internetitarnijat vahetanud. Ettevõtete jaoks on internetitarnija 
valimisel olulisimateks teguriteks soodne hind ja kiire ühendus.

Äriinternetilahendus (On-Net Tallinn)

Looge oma ettevõttele kiire internetiühendus

Sellises majas on olemas meie kiudkaabel, mis tähendab, et soovi korral võite kiiresti ja hõlpsasti meie teenustele üle minna. 

Meie lahendus pakub kiirusi alates 100 Mb/s ning valitavate lisadena teisi võrguteenuseid, näiteks seadmemajutust, 
pilveteenuseid, tulemüüri ja privaatvõrke. Võtke meiega ühendust ja uurige, kas teie majas on On-Neti äriinterneti võimalus. Kui 
teie ettevõte asukohas pole On-Neti võrku, võime ikkagi aidata teil parema äriinterneti paketi hankida.

Disruptiivse digiajastu konkurentsitihedas maailmas ei saa ükski ettevõte arengu peatumist lubada. Ärimaastiku ja 
tehnoloogiate muutumisele tuleb reageerida kiiresti, et konkurentsivõime säiliks. Töökindlad IT- ja turbelahendused on iga 
ettevõtte taristu oluline osa.  CITIC Telecom CPC pakub töökindlat, ülikiiret ja turvalist äriinternetti koos täiskomplekti 
lahendustega alates privaatvõrgust, pilvandmetöötlusest ja infoturbest. Oleme teie ettevõttele digiüleminekul igakülgselt abiks.

Mida tähendab, et majas on On-Net?

Kuidas äriinternetilahendus töötab? 

Viige oma ettevõtte IT-taristu CITIC Telecom CPC abiga uuele tasemele

Viimastel aastatel on Eesti riik ja telekommunikatsiooni- 
ettevõtted tugevalt võrgutaristusse investeerinud. Vastuseks 
VKE-de kasvavale vajadusele kiire, töökindla ja paindliku 
internetiühenduse järele on CITIC Telecom CPC turule toonud 
turvalise äriinternetilahenduse (On-Net) kiirusega alates 100 
Mb/s, mis aitab kaasa digiüleminekule ning on otseühenduses 
TLLIX-iga (Tallinn Internet Exchange) ja avalike pilveteenuse- 
osutajatega.
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Äriinternetilahendus (On-Net Tallinn)

Kiire paigaldus

Ettevõttesõbralik SLA

Rikkeaeg on meie jaoks lubamatu

Maksimaalne hallatavus

Turvaline võrk

Mahukate dokumentide kiire üles-/ 
allalaadimine

Teile pühendunud kohalik kliendi- 
tugi ööpäev läbi seitse päeva 
nädalas

1. Mis on CITIC Telecom CPC On-Neti hüved Tallinnas?
 Oleme laiendanud On-Neti füüsilise taristu paljudesse Tallinna ärihoonetesse. See võimaldab meil pakkuda parimaid teenuseid, 

hindu ja funktsioonivalikut ning tulevikus veelgi laieneda.

2. Kas pakute ka tulemüüriteenuseid?
 Meie hallatava tulemüüriteenuse (TrustCSI UTM Lite) ja uue põlvkonna hallatava tulemüüriteenuse (TrustCSI UTM) kohta leiate 

lisateavet meie veebisaidilt: Products & Services (Tooted ja teenused) > Information Security Services (Infoturbeteenused).

3. Kas pakute Tallinnas seadmemajutust?
 Pakume seadmemajutust CITIC Telecom CPC Tallinna andmekeskuses. Küsige meilt lisateavet.

4. Meil on mitu esindust Tallinnas ja mujal maailmas. Kas on võimalik esindused ühendada?
 Pakume Etherneti kakspunktühendust Tallinnas, Tallinna lähiümbruses ja mujal (meie tootevalikus nimega TrueCONNECT Ethernet 

Line).
 
5. Kas pakute ka pilvandmetöötluse teenuseid?
 Jah VMware-platvormil põhinev IaaS Cloud (meie tootevalikus nimega SmartCLOUD). Kui soovite lisateavet, 
    külastage meie veebisaiti või võtke meiega ühendust.

Tugev globaalne võrk

Võimalikud suuremad kiirused

1 tasuta staatiline IP

Tasuta ruuter

Täiskomplektne lahendus äriklientidele, 
mis hõlmab internetiühendust, 
IP-VPN-lahendusi, ühenduvuslahendusi, 
infoturbeteenuseid, seadmemajutust, 
IaaS-teenuseid ja palju muud.

CPC on Fortineti (ühtse ohuhalduse 
valdkonnaliidri) plaatinapartner ning 
seetõttu oleme üks piirkonna suurimate 
kogemustega infoturbeteenuse 
osutajatest
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CITIC Telecom CPC eelised

CITIC Telecom CPC Hong Kong T: 852 2170 7101 Taiwan T: 886 2 6600 2588 Hiina (tasuta number): 400 651 7550   
Jaapan T: 81 3 5339 1968 Malaisia T: 603 2280 1500 Singapur T: 65 6220 6606

Eesti T: 372 622 33 99 Poola T: 48 22 630 63 30 
Venemaa T: 7 495 981 5676 Holland T: 31 20 567 2000  

W: www.citictel-cpc.com
Aasia Vaikse ookeani piirkond: 
info@citictel-cpc.com
Euroopa ja SRÜ: info-eu@citictel-cpc.com
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