SERVIÇOS DE INTERNET
E REDES CORPORATIVAS

Conecta On
É a unidade que entrega soluções de redes corporativas
estruturadas, como MPLS e links IPs dedicados, além de
pacotes de internet para empresas que não podem parar,
entregando agilidade e disponibilidade nas comunicações.

LINK PONTO A PONTO

Redes corporativas estruturadas como MPLS e links IPs
dedicados.
Para acessar e transmitir dados, independentemente da
localização física, a solução MPLS (Multiprotocol Laber
Switching) liga matriz a filial, lojas a centros de distribuição,
centro de diagnósticos a hospitais ou qualquer outro negócio
que tenha mais de um ponto físico ou a necessidade de ter
agilidade e segurança no tráfego de informações.

MPLS ON
MATRIZ

FILIAIS

CONFIRA OS DIFERENCIAIS
E BENEFÍCIOS QUE O
CONECTA ON OFERECE.

LINK DEDICADO

Link com 100% de banda garantida em contrato, velocidade de
upload igual a de download.
Ideal para empreas que precisam de Internet para a continuidade
do negócio ou que necessitam de conexão para garantir a transmissão
de dados e informações com rapidez e segurança.

LINK SEMIDEDICADO

Link com 100% de banda garantida em contrato, velocidade de
upload igual a de download.
Ideal para empresas que precisam de Internet para atividades do
dia a dia, mas que não tem a necessidade de transmitir um volume
grande de dados ou realizar acessos a sistemas de forma remota
por opção ou característica do próprio negócio.

Conheça as

VANTAGENS E BENEFÍCIOS da
WCS Conectologia:

NOC - Centro de
Gerência de Rede
com atendimento
24 horas por dia,
7 dias na semana,
365 dias no ano.

Fornecimento de
IP Fixos e registro
de DNS.

Múltiplas conexões
à Internet nacionais
e internacionais.

Backbone próprio
em fibra óptica e
rádio frequência.

Mesma velocidade
para upload e para
download.

Menor tempo de
restabelecimento
de transmissão do
mercado.

Disaster recovery –
presente em todos
os principais
Centers localizados
estrategicamente.

Qualidade de
Rede NGN.

Alta confiabilidade do
serviço, garantida em
contrato (SLA - service
level agreement).

Outorga da ANATEL
(SCM & STFC).

Sua empresas não pode parar por falta de Internet?

(11) 4800-4800
wcsconectologia.com.br
contato@wcs.com.br

