REDES CORPORATIVAS

Rede Corporativa
VPN MPLS com QoS

O serviço de Rede Corporativa VPN MPLS da Compugraf está dimensionado para atender a demanda
das empresas que necessitam interligar suas localidades através da criação de uma rede privativa que
possibilite o tráfego de diversas aplicações com QoS (Qualidade de Serviços), como: dados, voz,
imagem (videoconferência) e internet.
A Compugraf oferece conﬁabilidade, personalização, segurança na implementação de Redes
Corporativas através da utilização de tecnologias, como IP/MPLS no backbone privativo
multisserviços, que possibilita a adequação às aplicações existentes, permitindo a formação de VPNs
com topologia estrela ou full mesh entre as localidades dos clientes.
Com experiência de mais de 19 anos em Redes Corporativas, a equipe técnica da Compugraf é
composta de engenheiros e proﬁssionais altamente especializados e capacitados, garantindo aos
clientes eﬁcácia nas implementações, operação, gestão da rede implementada e disponibilidade dos
serviços ao longo do contrato.
Outros Serviços Agregados
PABX (tradicional e/ou IP)

Principais Serviços

Telefonia IP com solução IP integrada para dados e voz

Rede MPLS com QoS

Gestão de rede de terceiros

Acesso dedicado internet plus

Consultoria e gestão operacional

Segurança digital

Aceleração e otimização de rede WAN

Serviço de DDD e DDI CG

Visibilidade do tráfego da rede com detalhamento em
Netflow
Cloud computer

Serviço de 0800

Data center

Serviço de número único nacional

Gerenciamento proativo
com atuação imediata na
resolução dos problemas.

Gestão da rede implementada com
acompanhamento diário da
performance, disponibilidade e eventuais
incidentes e atuação nos casos críticos.

Conﬁguração de QoS em ate 75% da
banda total garantida, para o tráfego que
será priorizado (dados, voz, imagem).

NOSSOS
DIFERENCIAIS
Relatórios on-line via WEB, com
transparência nas informações
e acesso restrito aos clientes.

Atendimento personalizado, para
adequar nossos serviços às
necessidades dos clientes.

SLA rígidos, com multa em contrato pelo não cumprimento
da disponibilidade mensal, incluindo todos os componentes
dos serviços, como: roteadores, links, portas na rede
Compugraf e backbone.

Portfólio de Projetos
- Serviços de rede com tráfego de voz
• DDD e DDI CG
• 0800
• Número único nacional
• PABX tradicional e/ou IP
- Serviços de internet com segurança digital
- Serviços de rede WAN com otimização do tráfego e
performance
• Aceleração
• Visibilidade
- Gestão da rede de terceiros:
• Gerenciamento
• Relatórios
• SLA

Av. Angélica, 2.346
01228-200 - São Paulo - SP - Brasil
Tel. +55 (11) 3323-3323
www.compugraf.com.br

