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O produto MPLS empresas é a solução ideal para interligar seus negócios com toda a segurança de
uma rede privativa, sem os riscos existentes no uso de soluções baseadas na internet.
Com o MPLS Empresas, o serviço fica sob responsabilidade de um único provedor de soluções, que
oferece um pacote completo, incluindo equipamentos e serviços técnicos diferenciados. Interligar sua
filial à matriz se torna muito mais simples e mais econômico, pois não existem gastos adicionais com
a compra e manutenção de equipamentos.
Com o MPLS Empresas, sua empresa tem garantia de banda contratada, considerando que a rede é
privativa e as empresas não disputam o tráfego pela internet. O preço mensal do serviço é fixo,
independentemente do volume de dados trafegados e das distâncias entre os dois pontos conectados.
Além da comodidade de assistência técnica e da facilidade para a construção de intranets e extranets,
sua empresa não precisa investir em segurança adicional para garantir a interligação das empresas,
pois a rede privativa não faz uso da internet.
O MPLS em L2 ou L3 permite, entre outras aplicações, automatizar os processos internos, transferir
arquivos, compartilhar o acesso à internet entre filial e matriz, integrar redes locais e centralizar
processos de informática.
O serviço ofertado possui características mínimas, tais como:
Suporte dedicado e canal de atendimento direto via canais digitais, telefone e central do
usuário com suporte nível 2 e consultor comercial de sua conta;
Portal para acompanhamento de desempenho, disponibilidade e demais estatísticas de seus
circuitos;
Suporte a QoS avançado;
Suporte a redes IPv4 e IPv6;
Velocidades de circuitos fornecidas entre 1Mbps e 10Gbps, sobre diversas tecnologias de
rádio a fibra óptica;
Suporte a múltiplos protocolos de roteamento, como RIP, OSPF e BGP;
Interface de conexão suportada metálicas, RJ-45 e fibra óptica monomodo e multimodo;

Para funções e características não listadas, o produto pode ser personalizado e adequado para sua
demanda.

