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ویژگیهایپهنایبانداختصاصیشرکتارتباطاتمبیننت
تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت در ایــران کــه بــا بیــش از  10گیگابیــت بــر ثانیــه ،دارای بیشــترین
پهنــای بانــد اختصاصــی کشــور مــی باشــد.
تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت در ایــران کــه پهنــای بانــد ورودی بــه داخــل کشــور را از  4فیبــر
بــزرگ شــرکت زیــر ســاخت دریافــت مــی نمایــد و در صــورت قطــع شــدن یکــی از فیبرهــای ورودی کشــور حالــت

خـدمات پـهـنای
بانـد اختـصاصـی

 Redundancyایجــاد مــی گــردد و پهنــای بانــد موجــود از مســیر دیگــری دریافــت مــی گــردد.

شرکت ارتباطات مبیننت ،با در اختیار داشتن بیش از  10گیگابیت بر
ثانیه ظرفیت اینترنت و  20گیگابیت بر ثانیه شبکهی انتقال اختصاصی
در سراسر کشور و دریافت مجوزهای WiMAX، ISP، ISDP، WiFi
و  ،VoIPتوانایی ارایهی خدمات پهنای باند اینترنت اختصاصی را در

در کلیــه شــهرهای کشــور اســت.
سیســتم تیکتینــگ و مانیتورینــگ و نیــروی فنــی مقیــم در شهرســتان

نیاز و همچنین میزان دسترسی به شکلهای متفاوتی به خدمات
اینترنت نیاز دارند .با توجه به اهمیت این موضوع ،شرکت ارتباطات
مبیننت طرحهای مختلفی را براساس نیازهای متنوع سازمانها تهیه
نموده و در سبد محصوالت خود قرار داده است.

برنامهی زمانبندی قابل ارایه

خدمترسانی به مشترکین

خدمات قبل ازفروش
مشاوره و بررسی نیاز مشتری
امکانسنجی رایگان
بازدید فنی از مراکز معرفی شدهی مشتری برای دریافت خدمت

اختصاص یک مسئول پروژه در طول مدت همکاری

ط ــرح  727را پیش ــنهاد مینمای ــد.
امـــکان مدیریـــت بـــر هزینههـــا در ایـــن طرحهـــا ،مزیـــت مهـــم ایـــن خدمـــات بـــه شـــمار مـــیرود .بنابرایـــن
س ــازمانهایی ک ــه قص ــد کاه ــش هزینــهی پهن ــای بان ــد و برق ــراری تع ــادل بی ــن مص ــرف و هزین ــه را دارن ــد،
میتواننـــد از ایـــن طرحهـــا بهرهمنـــد شـــوند.
ایـــن طرحهـــا در دو ســـرعت  4و  8مگابیـــت بـــر ثانیـــه در ســـاعات اداری ذکـــر شـــده ارائـــه میگـــردد .از
امتی ــازات دیگ ــر طرحه ــای اداری مبینن ــت ع ــدم قط ــع خدم ــات در خ ــارج از س ــاعت اداری اس ــت ک ــه س ــرعت
در هرکـــدام از طرحهـــا بســـته بـــه میـــزان پهنـــای بانـــد IP ،اختصـــاص مییابـــد .بـــرای ســـرعت  4مگابیـــت4 ،

پهنـــایبانـــداختصاصـــیمتقـــارن

()Symmetric, Dedicated, Full-Time

طرح بهطور نامحدود (حجمی و زمانی) عرضه میشود و در طول مدت ارایهی خدمت به شکل اختصاصی در دسترس و
اختیار مشتری قرار خواهد گرفت .استفاده از خدمات پهنای باند اختصاصی ،بهترین راهحل برای سازمانهایی است که
در هر لحظه از شبانهروز پهنای باند تضمین شدهای را بر بستری پایدار و باکیفیت نیاز دارند.
مبیننت با در اختیار داشتن سایتهای متعدد در تهران و بیش از  130شهر ،این امکان را فراهم آورده است که
سازمانهای بزرگ و گسترده در سراسر کشور بتوانند خدمات ارایه شده را با کیفیت یکسان دریافت نمایند.
همچنین ،ظرفیت باالی شبکهی زیرساختی مبیننت ،امکان ارایهی پهنای باند را از چند مگابیت بر ثانیه
تا چندین  STM1فراهم آورده است و در مواردی که نیاز سازمان ایجاب نماید برقراری ارتباط  BGPنیز
امکانپذیر خواهد بود.

خدمات پس از فروش

میش ــود ،ب ــرای ب ــازهی زمان ــی  7صب ــح ت ــا  5بع ــد از ظه ــر ط ــرح  717و ب ــرای ب ــازهی زمان ــی  7صب ــح ت ــا  7عص ــر

ارائ ــه ش ــده در ای ــن مح ــدوده زمان ــی ب ــه می ــزان ی ــک چه ــارم خواه ــد ب ــود.

شرکت ارتباطات مبیننت ،خدمات پهنای باند اختصاصی خود را به شکل متقارن در اختیار سازمانها قرار میدهد .این

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده است ،این امکان

سازمانها با توجه به حجم ارسال اطالعات ،سرعت و بازهی زمانی مورد

ایجاد ارتباط نزدیک و پیوسته با مشترکینی که از شرکت ارتباطات مبیننت خدمات دریافت میکنند ،به شکل

تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت درایــران بــا پشــتیبانی فنــی  24ســاعته متمرکــز و ارایــه ی

بهرهگیری از شاهراه زیرساختی کشور و همچنین ارتباطات پرظرفیت

باالترین سطح پشتیبانی و پاسخگویی سازمانی دریافت نمایند.

انجام تعهدات و الزامات قید شده در تفاهمنامهها  /قراردادهای خود با مشترکین

تنهــا شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت درایــران کــه دارای مجــوز ارائــه ســرویس پهنــای بانــد اختصاصــی

ارایهی زمانبندی برنامهی عملیاتی ،راهاندازی و تحویل خدمت به مشتری

نیاز خود را در حوزهی پهنای باند اینترنت در کوتاهترین زمان ممکن و

ایجاد الیههای فروش و بازاریابی و گروههای فنی و تخصصی برای ارایهی مشاوره قبل از خرید به تمام مشتریان

بهروز نگاه داشتن شبکه و بستر ارایهی خدمت به مشتریان در الیههای مختلف ،از زمان مشاوره تا پایان دورهی

تمامی شهرهای تحت پوشش در  31استان کشور ،دارد.

را برای مشتریان مبیننت فراهم میکند تا با اطمینان خاطر خدمات مورد

توجه ویژه به نیازهای مشتریان

ارائه خدمات اینترنت با سطح خدمات و کیفیت باال و میزان دسترسی نزدیک به  100درصد .

ارایهی طرحهای مختلف ،با در نظر گرفتن اولویتهای مشتری

مایکروویو روی فرکانسهای اختصاصی که مجوزهای استفاده از آن توسط

را جزو اولویتهای اصلی خود میداند:

مبیننــت بــرای ســازمانهایی کــه میــزان مصــرف پهنـــــای بانــــــد آنهــا کـــــــم و محـــــدود بـــــه ســــاعات اداری

ایجاد الیه های بازرسی و نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده و پشتیبانی از حقوق مشــتریان سازمانی

مدیریــت شــده  ،توزیــع شــده ،اختصاصــی  ،اداری  ،حجمــی

B a n d w i d t h

رضایتمندی مشتریان و مشترکین جزو ارزشهای سازمانی شرکت ارتباطات مبیننت به شمار میرود و رعایت موارد زیر

طــرحهـای 717و 727برای مـصـارف اداری

پهنـــایبانـــدمحـــدودحجمـــیوزمانـــی

ع ــدد  IPو ب ــرای س ــرعت  8مگابی ــت ،تع ــداد  8ع ــدد  IPدر نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت .س ــازمانها میتوانن ــد
یک ــی ا ز طرحه ــای م ــورد نظ ــر خ ــود را در بس ــتههای  6ی ــا  12ماه ــه دریاف ــت نماین ــد.

برخی از مشتریانی که از این خدمات استفاده مینمایند :
دانش ــگاه آزاد کی ــش ،دانش ــگاه فنیحرف ـهای تبری ــز ،کش ــتیرانی م ــاروس تراب ــر ،تراکتورس ــازی تبری ــز ،توزی ــع
ب ــرق آذربایج ــان ،س ــرمایه گ ــذاری س ــبحان ،هواپیمای ــی پرس ــپولیس ،ش ــرکت س ــارینا کی ــش

پهن ــایبان ــدمدیری ــتش ــده
برخـــی ســـازمانها و شـــرکتها نیـــاز دارنـــد عـــاوه بـــر اینکـــه اینترنـــت مـــورد اســـتفادهی کاربـــران خـــود را
تأمیــن نماینــد ،بــر میــزان مصــرف و ســرعت اینترنــت آنهــا نیــز مدیریــت داشــته باشــند .در ایــن طــرح ،امــکان
ارایــهی خدم ــات ب ــه دو روش وج ــود دارد .در روش اول ،خدم ــات ب ــا حج ــم ی ــا زم ــان مح ــدود ب ــه کارب ــر ارای ــه
میش ــود ،ب ــدون آنک ــه کارب ــران هزین ـهای پرداخ ــت نماین ــد و س ــازمان ی ــا ش ــرکت در قال ــب ق ــرارداد هزین ـهی
خدم ــات را تقب ــل مینمای ــد .در روش دوم نی ــز خدم ــات م ــورد نظ ــر ب ــا پرداخ ــت هزین ــه از س ــوی کارب ــر و ی ــا

نصب رایگان برای طرحهای  717و 727

در این طرح ،سعی شده است خدمات پهنای باند مورد نیاز مشتریان براساس حجم ترافیک مصرفی محاسبه شود.

ترکیب ــی از ای ــن دو روش قاب ــل ارای ــه اس ــت .بخش ــی از مش ــتریان ای ــن خدم ــت :هم ــراه اول  ،بان ــک آین ــده ،

تحویل سیستم نظارت و مانیتورینگ خدمت تحویل شده به مشتری

این طرح برای مشتریانی که نیاز به پهنای باند باال و حجم مصرف مدیریت شده دارند ،بسیار مناسب خواهد بود .از

دانش ــگاه آزاد کی ــش  ،دانش ــگاه فن ــی حرف ــه ای تبری ــز  ،هت ــل پارس ــیان خ ــزر  ،نوس ــازی م ــدارس  ،هواپیمای ــی

ارایهی سامانهی تیکتینگ برای دریافت خدمات پشتیبانی

جمله مشتریان این خدمت ،میتوان به هتلها و دانشگاهها اشاره کرد.

کی ــش  ،هواپیمای ــی آت ــا.

