Linka M-Soft ProFi

Rychlost:

Příchozí 4 Mbit/s, odchozí 384 Kbit/s

Linka M-Soft ProFi

Cena/měsíc:

488,- Kč

Rychlost:

Příchozí 2 Mbit/s, odchozí 256 Kbit/s

Linka M-Soft WiFi

Cena/měsíc:

390,- Kč

Rychlost:

Příchozí 768 Kbit/s, odchozí 192 Kbit/s
Příchozí 1 Mbit/s, odchozí 256 Kbit/s
Příchozí 1,5 Mbit/s, odchozí 384 Kbit/s

Cena/měsíc:

400,- Kč
500,- Kč
600,- Kč

Ceny včetně DPH

Ceny včetně DPH

Ceny včetně DPH

Aktivace:
- Zdarma při předplatném na 1 rok

Aktivace:
- Zdarma při předplatném na 1 rok

Aktivace:

- 1.190,- vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

- 1.190,- vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

- 1.785,- vč. DPH (zákazník si odkupuje přijímací
zařízení do osobního vlastnictví)

Technologie:

Technologie:

Technologie:

Nejmodernější technologie pracující v pásmu 5 GHz.

Nejmodernější technologie pracující v pásmu 5 GHz.

Nejrozšířenější technologie pracující v pásmu 2,4 GHz.

Nabízí vysokou propustnost dat a velice nízké
odezvy. Odolná proti jakémukoliv zarušení.
Tato technologie je dimenzovaná na přenosy velkých
objemů dat a umožňuje v budoucnu další zvyšování
rychlostí.

Nabízí vysokou propustnost dat a velice nízké
odezvy. Odolná proti jakémukoliv zarušení.
Tato technologie je dimenzovaná na přenosy velkých
objemů dat a umožňuje v budoucnu další zvyšování
rychlostí.

Pokrytí/dostupnost:

Pokrytí/dostupnost:

Pokrytí/dostupnost:

Dostupná v Jihlavě a vybraných obcích mimo Jihlavu.
Na uvedeném kontaktním telefonu lze ověřit pokrytí
Vaší obce.

Dostupná v Jihlavě a vybraných obcích mimo Jihlavu.
Na uvedeném kontaktním telefonu lze ověřit pokrytí
Vaší obce.

Dostupná pro domácnosti v obcích mimo Jihlavu.

WIFi

- priorizace služeb (hlasové služby, on-line hry, web) systémem
Allot NetEnforcer
- zabezpečení IDP systémem Radare Defense Pro proti útokům
z internetu

Bezdrátová síť pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. V tomto nelicencovaném pásmu pracuje mnoho různých bezdrátových zařízení, například
bluetooth produkty, ale i mikrovlnné trouby, domácí kina, dětské chůvičky,
bezdrátové telefony, atd.
Tyto sítě tedy podléhají mnohem většímu rušení než modernější sítě pracující
v pásmu 5Ghz.
Snahou společnosti M-Soft je v co nejkratší době doplnit ke všem stávajícím
WiFi vysílačům pracujícím v pásmu 2,4 Ghz novější technologií, která zákazníkům poskytne komfortnější využívání internetu.
Na uvedeném kontaktním telefonu lze zjistit, kdy tato změna proběhne právě
ve Vaší lokalitě.

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu
- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma
- Maximální agregace 1:10
- Linky bez datového limitu a FUP

Společnost M-Soft vlastní internetový uzel v Jihlavě
a v desítkách obcích na Vysočině, kde již desátým rokem
připojuje zákazníky k internetu.
Provozuje dvě páteřní linky do Jihlavy a přímou linku do
NIXu, jehož jsme členem. V určitých lokalitách Jihlavy rovněž
připojujeme zákazníky optickým kabelem.

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

Dále se zabýváme prodejem, instalací a servisem počítačů
a jejich příslušenství, programového vybavení a počítačových

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

sítí.

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.: 777 213 784
a my Vás budeme kontaktovat.

Použité výrazy:
Příchozí rychlost / Odchozí rychlost
Údaj říká, že data směrem k uživateli putují rychlostí např. 4 MBit/s, a směrem od něj
rychlostí 384 Kbit/s.

Aktivace
Zprovoznění internetu u zákazníka technikem společnosti M-Soft.

Agregace
Tento údaj určuje počet uživatelů, kteří sdílí vymezenou kapacitu datového
(internetového) připojení.

Datový limit

Jaromír Pavlíček

Omezené množství všech přenesených dat v daném měsíci.
Tarify M-Soft ProFi a WiFi jsou bez datového limitu.

internet consulting

FUP-Fair User Policy

tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

Uživateli, který stáhne z internetu větší množství dat, se výrazně sníží rychlost jeho
internetového připojení na určité časové období.
Tarify M-Soft ProFi a WiFi jsou bez FUP.

www.m-soft.cz

INTERNET PRO DOMÁCNOSTI

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA

