
Internet Biznes PRO 
Nowoczesne rozwiązanie 
zarządzane programowo  
zapewniające bezpieczny 
dostęp do Internetu i sieci Wi-Fi

CONNECTIVITY



•  Realizacja w technologii
światłowodowej lub radiolinii

•  Wbudowane łącze zapasowe
•  Stały publiczny adres IP

z możliwością zakupu
dodatkowej puli adresów
(IPv4, IPv6)

•  Bezpieczeństwo wykorzystu-
jące mechanizmy Next
Generation Firewall (NGFW),
Antimalware, URL filtering,
content filtering, IPS/IDS

•  Zasady przydzielania dostę-
pnego pasma do poziomu
aplikacji

•  Automatyczne kreowanie 
połączeń VPN użytkownika

•  Bezprzewodowy dostęp 
w każdym miejscu

•  Optymalny dostęp do sieci
i jej zasobów

•  Rozbudowana sieć gościnna
z przyjaznym portalem
do logowania (captive portal)

•  3 dedykowane Access Pointy
(x m2)

Wszystkie funkcjonalności usługi mogą być monitorowane z dowolnego miejsca poprzez platformę 
analityczną. Zbierane dane w module analitycznym pozwalają na świadome podejmowanie decyzji 
dotyczące rozwoju infrastruktury. Jakość usługi Internet Biznes PRO gwarantowana jest przez wysoki 
poziom dostępności (SLA - 99,9%) 

Internet Biznes PRO to nowoczesne rozwiązanie zarządzane 
programowo (eng. software defined) dla firm, które potrzebują 
niezawodnego dostępu do Internetu zarówno dla swoich 
pracowników, jak i gości. Dzięki zastosowanej technologii i usłudze 
zarządzanej korzystanie z sieci jest zarówno bezpieczne, jak 
i w pełni dopasowane do potrzeb firmy.

Internet Biznes PRO od T-Mobile – szybki, bezpieczny i niezawodny 
Internet w każdym miejscu Twojego biura 

Rozwiązanie ALL-IN-ONE  
(Internet, Bezpieczeństwo, Wi-Fi) 

DOSTĘP DO INTERNETU
BEZPIECZEŃSTWO 

SD-ROUTING
WI-FI



Coraz bardziej złożone środowisko IT powoduje trudność w jego zarządzaniu.

Rosnąca liczba obszarów w firmie, w których wykorzystywany jest dostęp do Internetu oznacza wzrost 
liczby użytkowników, aplikacji i urządzeń korzystających z łączy internetowych. Stale rozbudowująca się 
infrastruktura IT staje się przez to coraz bardziej złożona, a jej utrzymanie skutkuje wzrostem kosztów.

Zarządzanie oraz optymalne i bezpieczne wykorzystanie Internetu jest trudniejsze, bardziej kosztowne 
i wymaga zaangażowania wykwalifikowanych pracowników IT.

IB PRO to proste, otwarte na rozbudowę i potrzeby jutra rozwiązanie wykorzystujące technologie 
zarządzane programowo

Zarządzane z chmury, ujednolicone środowisko dostępowe i możliwość zbudowania sieci LAN 
w oparciu o rozwiązanie Wi-Fi, pozwala na szybką reakcję na zmieniające się potrzeby.

Model subskrypcyjny umożliwia kontrolę kosztów bez ponoszenia początkowych nakładów inwestycyjnych.

Rosnące potrzeby w zakresie ruchu internetowego, jak i sieci LAN powodują konieczność optymalnego 
wykorzystania dostępnego pasma i konfiguracji urządzeń. 

Dostępne pasmo nie zawsze wykorzystywane jest w celach biznesowych, a kluczowe operacje są spowalniane 
lub nawet blokowane przez nieistotne biznesowo aplikacje.

Dodatkowo brakuje narzędzi pozwalających na analizę i kontrolę ruchu.

IB PRO to rozwiązanie niezawodne i zawsze aktualne

Bezpieczeństwo przesyłanych danych i zasobów firmowych zagwarantuje zawsze aktualny system 
zabezpieczeń sieciowych.

NGFW, zapora sieciowa nowej generacji, umożliwia kontrolę ruchu na poziomie warstwy aplikacji, 
zapobiega włamaniom, wykraczając poza podstawową funkcjonalność zapory sieciowej. 

Systemy i oprogramowanie są stale aktualizowane, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń  
przy dynamicznie zmieniających się wymaganiach.

IB PRO jest rozwiązaniem optymalnym i dopasownym do potrzeb 

Wdrożenie dopasowanej polityki zarządzania ruchem umożliwi optymalizację wykorzystania pasma 
przez poszczególnych użytkowników czy aplikacje. Użytkownikom przypisanym do ról czy kluczowym 
aplikacjom przypisujemy pierwszeństwo dostępu, a te mniej istotne będą traktowane z niższym 
priorytetem.

Rozwiązanie zapewnia wgląd w parametry usługi i dostarcza narzędzia do analizy obciążenia 
zasobów sieciowych, a tym samym wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych decyzji 
dotyczących funkcjonowania i rozwoju całej sieci.

Nowe zagrożenia wymagające aktualizacji polityk bezpieczeństwa. 

Firma nieustannie narażona jest na cyberzagrożenia, takie jak kradzież danych, nowe wirusy i formy 
ataków, które mogą spowodować poważne straty. 

Przed ich przykrymi konsekwencjami można się skutecznie chronić, jednak coraz nowsze zagrożenia 
wymagają stale aktualizowanych zabezpieczeń. Oprogramowanie antywirusowe może nie wystarczyć.

Internet Biznes PRO (IB PRO) od T-Mobile – odpowiedź na potrzeby biznesu 



Etapy wdrożenia usługi Internet Biznes PRO:

•  Przygotowanie architektury sieci oraz odpowiedniego rozwiązania
dostępowego

•  Wykreowanie polityk bezpieczeństwa

•  Implementacja rozwiązań wraz z instalacją urządzeń

•  Zarządzanie urządzeniami wraz z monitoringiem i wizualizacją parametrów sieci

•  Dodanie wyspecjalizowanych usług profesjonalnych

Wdrożenie 



T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Więcej informacji o usługach: 
www.t-mobile.pl/biznes

Kompleksowe usługi 
dla dużych i średnich firm

Cloud  
&  

Data Center

Cybersecurity

Connectivity

IoT
SmartCity

BigData
IT Services
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Dowiedz się więcej




