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Koormuse jagamine: kaks eraldi kliendiliini 
liikluse jagamiseks ning ühenduse liiastamiseks.

IPv6 valmidus: samas privaatvõrgus võib töötada 
hübriidne kahevirnaline IPv4 ja IPv6. Kliendid 
saavad valida igas tegevuskohas ainult v4VPN, 
ainult v6VPN või v4 + v6VPN.

BGP-marsruutimine: kliendid saavad privaatseid 
IP-aadresse BGP abil dünaamiliselt marsruutida.

IP-multisaatmine: ühtne andmevoog andme- 
allikast mitmele saajale. IP-multisaatmine töötab 
järgmiste rakendustega: seire, multimeedia- 
konverentsid, tõukemeediumid.

PAINDLIKUD VALIKUD

Pilv- ja IDC-ühenduse teenus:
Klientidel, kes tellivad ka CITIC Telecom CPC 
IDC-teenused, on võimalik kliendiliinist loobuda 
ning ühendada oma seadmed TrueCONNECT™- 
võrguga.

Varundamine:
• Standby Local Loop Backup: ühte kliendiliini
     hoitakse varundamiseks reservis.

• Kiire varundamine: TrueCONNECT™ Express-
 teenus reserveeritud varundusühendusena.

: Universaalne ja paindlik 
teenusehaldusportaal, milles kliendid saavad 
oma teenuseid igal ajal ja kõikjal vaadata ning 
hallata. 

CITIC Telecom CPC TrueCONNECT™ Premium on hallatav privaatvõrk, milles kasutatakse multiprotokoll- 
siltkommutatsiooni (Multi Protocol Label Switching, MPLS), et ühendada geograafiliselt hajutatud kontorid ja 
tegevuskohad, millel on erinev teenuseklass (Class of Service, CoS). TrueCONNECT™ Premium loob hääl- ja 
videosuhtluseks ning andmesideks garanteeritud teenusekvaliteediga (QoS) turvalise ja tõhusa võrgu.
TrueCONNECT™ Premium on kulutõhus alternatiiv IPLC-le ja teistele 2. kihi privaatvõrkudele, ilma et oleks vaja 
teha järeleandmisi turvalisuses.

IKT-partner, kellele võib loota



Premium

Liikluse klassimine (CoS/QoS)

TrueCONNECT™ võimaldab klientidel omistada võrgu 
liiklusvoogudele selektiivselt prioriteetsustasemeid, klassides 
liikluse erineva teenusekvaliteediga (QoS) teenuseklassidesse 
(CoS). See tagab kiireloomulise liikluse, näiteks heli- ja videosisu 
sujuva edastamise sõltumata mittekiireloomulise liikluse mahu 
muutumisest.

Maailmatasemel privaatvõrgulahendus

TrueCONNECT™ on maailmatasemel lahendus ettevõtetele, kes 
vajavad ettevõttesiseseks andmesideks eri linnades või riikides 
asuvate tegevuskohtade vahel privaatvõrku. CITIC Telecom CPC 
pakub terviklahendust, mis hõlmab nii teenusekonsultatsiooni, 
tellimusehaldust, teenuse valmendamist, operatsioonide 
koordineerimist, võrguseadmete seadistamist kui ka tehnilist tuge.

Elastne võrk

Mitmeühenduseline tuumvõrk pakub ettevõtetele kiiret 
ümbermarsruutimisvõimekust. Tuumvõrgu POP-POP-ühenduse 
katkemisel võtab teine ühendus kogu liikluse automaatselt üle, 
et side ei katkeks. Kiire ümbermarsruutimise tehnoloogia 
muudab TrueCONNECT™-i tuumvõrgu äärmiselt elastseks ja 
käideldavaks.

Võrgu turvalisus

Selles privaatvõrgus turvatakse andmeedastust 
MPLS-tehnoloogiaga, mis tähendab, et klientide liiklusvood 
eraldatakse üksteisest võrgukihis unikaalse MPLS-sildiga. See on 
palju turvalisem kui internetipõhine privaatvõrk, mille puhul 
kõrvalist liiklust blokeerib ainult kliendi sõlme sisendtulemüür.

Suur geograafiline ulatus

CITIC Telecom CPC omab ulatuslikku POP-võrku, mis katab kogu 
Hiina piirkonda (koos Hongkogi ja Taiwaniga) ning Singapuri, 
Jaapanit, Malaisiat, Vietnami, Austraaliat, USA-d ja Euroopat.  
CITIC Telecom CPC on laiendanud oma võrku ka teistesse 
riikidesse koostöös suurte rahvusvaheliste telekomiettevõtetega.

TrueCONNECT™ toetab 24-7 terviklikku ennetavat võrguseiret. 
Tõrke tuvastamisel teavitab CITIC Telecom CPC 
klienditeenindusosakond sellest viivitamatult asjaomaseid kliente 
ning hoiab neid tõrke kõrvaldamisega kursis. Tõrgetest saab 
teatada ja tehnilist tuge saab taotleda ööpäev läbi telefoni või 
e-posti teel.

Ressursside optimeerimine ja kulude säästmine

TrueCONNECT™ privaatvõrguteenus võimaldab IP-võrgu 
optimeerimist ühise arhitektuuriga, milles edastatavad 
andmepaketid eristatakse liikluse tüübi, allika ja sihtkoha järgi. 
Nii saavad kliendid optimeerida oma võrgu mitmesugustele 
rakendustele, näiteks failide jagamisele, e-postile, sisevõrgule, 
ERP-le, VoIP-le ja videokonverentsidele.

Võrgu skaleeritavus

Erinevate vajadustega klientidele on saadaval läbilaskevõimed 
vahemikus 128 kb/s kuni 100 Mb/s ja ka kõrgemad 
läbilaskevõimed. TrueCONNECT™ võimaldab hõlpsasti võrku 
uusi sõlmi lisada ja läbilaskevõimet suurendada.

Katkematu seire ja klienditugi

Silmustopoloogiaga maailmatasemel 
ühenduvuslahendus

Töökindel, elastne, kvaliteetne ja skaleeritav 
ning optimeerib ressursikasutust ja suurendab 
kulutõhusust

Mitu teenuseklassi (CoS) liikluse prioriseerimiseks, nii IPv4 kui 
ka IPv6

Alati juurdepääsetav klienditoeliin 
ja teenusehaldusportaal  – 

Eelised 
kasutajatele

TrueCONNECT™ Premiumi võrguskeem
Ideaalne privaatvõrgulahendus hajutatud tegevuskohtade ühendamiseks hääl- ja videokonverentsi- ning andmeside- 
rakendustega ühel turvalisel IP-põhisel võrguplatvormil.
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Neid lisandub ...

Esindused Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja mujal:

• Austraalia    • Hiina        • Euroopa     • Hong Kong
• Jaapan         • Malaisia   • Singapur    • Taiwan
• USA             • Vietnam 

CITIC Telecom CPC Hong Kong T: 852 2170 7101 Taiwan T: 886 2 6600 2588 Hiina (tasuta number): 400 880 1222   
Jaapan T: 81 3 5339 1968 Malaisia T: 603 2280 1500 Singapur T: 65 6220 6606

Eesti T: 372 622 33 99 Läti T: 371 6721 4122 Leedu T: 370 5264 4303
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


