
Kultuurist, keeltest, teenustest, ajavööndist, seadustest ja eeskirjadest tulenevad erinevused võivad olla 
ärialases edus ja ebaõnnestumistes määrava tähtsusega ega kujuta endast pelgalt maitse küsimust.  
Hiinas on internetiga seonduva haldamine riikliku poliitika ja keerukate küberturvalisusega seotud 
eeskirjade tõttu välisettevõtjate jaoks keeruline. Õige internetiteenuse pakkuja leidmine, Hiina 
mitmetasandilise kaitsekava (MLPS) järgimine, internetisisu pakkuja litsentsi saamine, veebisaidi loomine 
ja internetiühenduse haldamine on olulised tegurid, mis mõjutavad teie ettevõtte edu Hiinas.

Selleks et Hiinas edu saavutada, on oluline valida tunnustatud IKT-teenuste pakkujast partner, kes on 
aastaid pakkunud silmapaistvat võrgujõudlust ja kliendikogemust, järgides seejuures Hiina eeskirju.

CITIC Telecom CPC aitab teil kiirendada digiüleminekut, pakkudes IKT-lahendusi 
tervikteenusena üle maailma, kuid eelkõige Mandri-Hiinas.  Meie eksperdid toetavad teid, 
soovitavad õigeid lahendusi ning pakuvad teie teekonnal suurepärast igakülgset toetust ja 
nõu, kasutades ära meie üleilmset haaret ja nutikaid lahendusi.

Holland: + 31 20 567 2000
Eesti: + 372 622 33 99
Poola:                 + 48 22 630 63 30 info-eu@citictel-cpc.com

Võtke meiega ühendust,
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Ühendame teie ettevõtte 
maailmaga

Hiina

Euroopa

Lõuna-Aafrika

USA ja Kanada

Venemaa

Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkond

Ühendame ettevõtteid



CITIC Telecom CPC aitab klientidel saada Hiina internetisisu pakkuja litsentsi, mis on vajalik Hiina kohaliku 
veebisaidi pidamiseks, ning pakub internetiühenduse teenuseid spetsiaalsete IP-aadressidega. 

CITIC Telecom CPC ulatuslikud TrueCONNECT™ Hybrid (SD-WAN) lahendused võimaldavad 
usaldusväärset ja kiiret rakenduste sideühendust Hiinas ja eri piirkondade vahel. 

Hiina info- ja kommunikatsioonitehnoloogia akadeemia, mis allub otse Hiina tööstus- ja 
infotehnoloogia ministeeriumile, on andnud teenustele SmartCLOUD™ Compute, BRR ja DaaS Lite 
usaldusväärse pilveteenuse sertifikaadi (TRUCS), mis tõendab vastavust asjakohastele seadustele ja 
tööstusharu standarditele.

CITIC Telecom CPC turvaanalüütikud, kohalikud turbetoimingute keskused ja julgeolekuspetsialistid saavad 
olla abiks andmeturbe auditites, andmeturbe haldamisel ja aruannete esitamisel, et järgida MLPS 2.0 
(Hiina tõhustatud andmeturbealase mitmetasandilise kaitsekava) nõudeid.

CITIC Telecom CPC-l on kõik vajalikud telekommunikatsioonilitsentsid, et pakkuda virtuaalset 
privaatvõrku, kohalikku internetiühendust ning pilve- ja andmekeskuste teenuseid, sealhulgas lahendust 
TrueCONNECT™ Hybrid (SD-WAN) hallatud teenusena.

CITIC Telecom CPC pakub ulatuslikke lahendusi, mis aitavad 
rahvusvahelistel ettevõtetel kõikjal maailmas tegutseda. 

Ühendame teie ettevõtte 
maailmaga

Meist
CITIC Telecom International CPC Limited (CITIC Telecom CPC) on täielikult kontsernile CITIC Telecom International 
Holdings Limited (SEHK: 1883) kuuluv tütarettevõte.  Osutame teenuseid hargmaistele ettevõtetele üle maailma, 
pakkudes nende konkreetsetele IKT-alastele vajadustele kohandatavaid lahendusi, mis põhinevad meie juhtival 
tehnoloogial ning hõlmavad TrueCONNECT™ privaatvõrgu lahendusi, TrustCSI™ infoturbelahendusi, DataHOUSE™ 
pilveandmekeskuse lahendusi ning SmartCLOUD™ pilvandmetöötluse lahendusi.

Tuginedes motole „Innovatsioon ei lõppe iial“, kasutame uuenduslikku tehnoloogiat, sealhulgas tehisintellekti, 
liitreaalsust, suurandmeid, asjade internetti ja muid kujunemisjärgus tipptehnoloogiaid, et muuta tehniline potentsiaal 
meie klientide jaoks äriliseks väärtuseks.  Ettevõtete partnerina digiülemineku valdkonnas püüame aidata klientidel 
tõusta digiteerimise abil oma tööstusharus juhtivale kohale ning saavutada suuremat paindlikkust ja kulutõhusust.

Kasutades oma üleilmseid ja kohalikke võimalusi, oleme pühendunud klientidele kvaliteetsete IKT-lahenduste 
pakkumisele tervikteenusena.  Ühena Hongkongi esimestest hallatud teenuste pakkujatest, kes on saanud mitu IKTga 
seotud sertifikaati, sealhulgas ISO 9001, 14001, 20000, 27001, ja 27017, oleme osutanud professionaalseid kohalikke 
teenuseid, pakkunud suurepärast jõudlust ja kliendikogemust ning parimaid tavasid tänu oma üleilmsele esindatusele 
ja laiaulatuslikule oskusteabele, tõustes juhtivaks integreeritud intelligentsete IKT-teenuste pakkujaks äriklientidele.

CITIC Telecom CPC laiaulatuslik maailmatasemel taristu, kuhu kuulub üle 30 andmekeskuse, 18 pilvekeskuse ja 160 
võrgupunkti ning kaks 24/7 töötavat spetsiaalset turbetoimingute keskust, on väga väärtuslik teie ettevõtte laienemisel 
Hiina, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda ning mujale üle maailma.

CITIC Telecom CPC on teie usaldusväärne partner.

CITIC Telecom CPC 

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

Hongkong: +852 2170 7101 Taiwan: +886 2 6600 2588 Mandri-Hiina (tasuta): +400 651 7550
Jaapan: +81 3 5339 1968 Malaisia: +603 2280 1500 Singapur: +65 6220 6606

Eesti: +372 622 3399 Poola: +48 22 630 6330 
Venemaa: +7 495 981 5676 Holland: +31 20 567 2000


