SERVIÇOS DE IP DE ALTA
VELOCIDADE DA LEVEL 3
DEFININDO O PADRÃO PARA A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Entendemos que a experiência de internet que você fornece a seus clientes é vital - mas ela depende da qualidade
básica da rede. É por isso que criamos a rede Level 3 High Speed IP (HSIP) , para sermos rápidos, confiáveis
e para estarmos prontos para nos adaptarmos ao crescimento de seu negócio. Nosso serviço HSIP de nível 1
fornece acesso a um dos maiores e mais conectados backbones de IP na América do Norte, na América Latina,
na Europa e na Ásia. Este serviço é sofisticado e inclui segurança de rede, uma ampla gama de velocidades de
interface de porta, relatórios de desempenho on-line e recursos de gerenciamento de serviços. Ao juntar nossa
capacidade de escala com o extenso alcance de nossa rede (confiável por sua adaptabilidade), nossos clientes
recebem um serviço de IP de qualidade e com o melhor desempenho.
®

Soluções empresariais
Cresça com o líder em tecnologia: A Level 3
Communications possui e opera uma das maiores redes
de IP da indústria. Com capacidade global para “peering”
de mais de 6 Tbps e alcance a 45 países, nossa rede multicanal de nível 1 foi construída para poder ser atualizada
continuamente. Além disso, foi projetada para ser flexível e
dar-lhe a confiança necessária.
Uma internet mais segura e melhor: A Level 3 estabelece
um novo padrão para que as redes possam ser mantidas
limpas e seguras, com proteção em nível de rede e solução
de segurança abrangente e completa, gerenciada pela
Level 3, a fim de auxiliar na proteção aos usuários finais.
Obtenha maior eficiência operacional: Administre seu
negócio a sua maneira, com flexibilidade no acesso, na
largura de banda e nas opções de faturamento. Nosso portal
premiado, MyLevel3 , oferece suporte online. Oferecemos
também suporte 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Nossos serviços têm o respaldo de acordos líderes no setor
e de intervalos rápidos para ativação de serviços.
SM

Garanta uma melhor experiência ao cliente: Nosso
serviço de IP de Alta Velocidade permite conteúdos
complexos de largura de banda, como vídeos, jogos,
e-commerce, aplicativos de música e de voz. Porque
somos um dos fornecedores de serviços de Internet mais
conectado (ISPs), você pode chegar a mais destinos de
forma mais rápida e com menos navegação, através da
Level 3 Network.
®

Os Level 3 IP Services combinam um desempenho
melhor a escalabilidade e alcance de internet em nível
global. Possuímos e operamos um vasto backbone de
IP, o que nos permite oferecer aos clientes o melhor
serviço na categoria, mesmo se não houver tal exigência.
Nossos serviços de IP foram projetados para fornecer o
melhor desempenho em praticamente qualquer lugar,
tanto em velocidades baixas quanto em altas.
®

“Por oferecer uma rede altamente expansível,
a Level 3 se tornou um de nossos fornecedores
ideais, pois a demanda de largura de banda
de nossos clientes continua crescendo.
Esses clientes buscam confiabilidade e alto
desempenho e é o que a Level 3 nos ajuda a
oferecer.”
Tony Wanger
presidente da empresa, i/o Data Centers

Características/Recursos técnicos
OPÇÕES DE ACESSO

Por que escolher a Level 3 para serviços de
IP de Alta Velocidade?
•

Ligações cruzadas: As instalações com IP habilitado
estão a apenas uma ligação cruzada de distância de
nosso backbone de IP.
Opções de “backhaul”: Múltiplas opções de “backhaul”
para estender o alcance de nossa rede de IP até as
instalações de seu cliente.
Serviço de linha privada Metro e Long-Haul TDM.
Serviço Level 3 Metro Ethernet Private Line.
®

Serviços de comprimento de onda Metro e Long-Haul de
2,5 Gbps e 10 Gbps.

•

• Extensões Level 3 Dark Fiber.
®

INTERFACES DE PORTA
Ethernet: Ethernet rápida, Ethernet Gigabit e Ethernet de
10 Gigabits.
TDM/Sonet–DS-3, OC-3, OC-12, OC-48.
Velocidades de porta completas e fracionárias.
OPÇÕES DE FATURAMENTO
Portas de tarifa fixa: Tarifas fixas MRC para a porta, sem
encargos adicionais de uso, para ajudá-lo a gerir seu
orçamento.
Faturamento com base na utilização: Tarifa fixa MRC
para a velocidade mínima garantida (CDR, do inglês
“Committed Data Rate”), acrescida de encargos de
impulso com base no uso acima da CDR. Você pode atingir
o limite da taxa de linha da interface.

•

Apoia de forma eficiente o crescimento de seu negócio
através de nossa escala e confiabilidade, bem como
nosso alcance global.
- Um backbone de nível 1 que atinge mais de 500
mercados em todo o mundo
Oferece uma melhor experiência ao cliente por meio de
uma rede de alto desempenho.
- E.U.A. Recebeu o prêmio “Long Haul Wholesale Carrier
Excellence Data Quality Award”, da Atlantic ACM, em 2012
- Trabalha com nove dos 10 maiores provedores de
serviços de internet (ISP) nos E.U.A.
- Fornece conectividade direta a oito dos 10 melhores
destinos de internet
Esteja pronto para enfrentar o futuro com serviços
projetados para atender às demandas de hoje e de
amanhã.
- Uma gama flexível de opções de serviços de alta
velocidade
- Pilha dupla IPv4 / IPv6 e um inventário de endereços
IPv4
Proteja sua organização e os usuários finais com soluções
de segurança sofisticadas
- Proteção em nível de rede com ferramentas de
monitoramento de tráfego sofisticadas e inclusão de
maior filtragem de spam
- Serviços de segurança gerenciados completos e internos
e mitigação de DDoS, a melhor da classe, para fornecer
uma única parada para todas as suas necessidades
gerenciadas de segurança
- Organização de segurança dedicada e centralizada, com
centros de operação de segurança redundantes, serviços
de consultoria de segurança profissionais da Level 3,
monitoramento e gerenciamento 24 horas por dia e 7 dias
por semana
.
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