
DUO - TO CO NAJLEPSZE

DLACZEGO WARTO BYĆ Z NAMI:

GIG INTERNET

Prędkość światła
10 Gbps 

symetrycznego
łącza bez limitu

danych

Łącza
światłowodowe
Dla wszystkich 

Najemców 
w budynku

Stały dostęp
Niezawodność sieci 

Intelligent 
Technologies

Najwyższa
jakość

Gwarancja jakości
świadczenia usług 

Doskonałe 
uzupełnienie 
dla sieci 5G

IoT Support - duża 
pojemność sieci Wi-Fi 6 

Jakość 
na najwyższym 

poziomie
Strony powitalne, heat 
mapy, statystyki usług, 

HD Voice 

Wykorzystaj 
najszybsze Wi-Fi

Prędkość do 1Gbps
dla każdego

Access Pointa

Bezpieczeństwo 
przede wszystkim
Szyfrowanie oparte

o najnowsze 
implementacje 

Intelligent Technologies S.A.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Tel.: +48 22 379 88 88
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Gig up
Better, faster, stronger

LEPSI OD NAJLEPSZYCH

Wsparcie
na każdym

etapie
współpracy

Długoterminowe
relacje

z Klientami

Rozwiń 
swój biznes

dzięki nowym 
możliwościom

Kompleksowe
usługi
uszyte

na miarę 

Najnowocześniejsze
rozwiązania
dla Twoich

usług



NAJLEPSZE USŁUGI DLA TWOJEJ FIRMY

24 / 7 / 365
wsparcie techniczne

Najlepsze finansowe
rozwiązania

Bezpieczeństwo - zadbamy 
o prywatność i poufność Twoich danych

Najlepsze usługi 
łączące Twoją firmę ze światem

Łatwa administracja systemami Wi-Fi
Intuicyjne rozwiązania dla użytkowników

Bądź lepszy i szybszy od swojej konkurencji
dzięki najlepszym rozwiązaniom dla IT

Funkcjonalności
dla Twojego biura

Technologia 
dla Twojego zespołu IT 

Korzyści
dla Twojej firmy

Redundancja i dostępność 
nawet na poziomie 99,99% 

Prosta integracja oznacza mniejsze
nakłady i szybki zwrot inwestycji 

Najlepsze dostępne na rynku 
systemy zabezpieczeń usług 

Najwyższa prędkość,  jakość oraz
skalowalność usług dla Twojej firmy

Zwiększona liczba podłączonych urządzeń
daje wsparcie dla projektów IoT i BYOD

Łatwe połączenia i stabilność sieci 
bezprzewodowej z prędkością do 10Gbps

IP / MPLS - zapewnia pełną redundancję 
i minimalizuje ryzyko awarii 

Najlepsze rozwiązania 
i partnerzy technologiczni

Najlepsze usługi AES i WPA Enterprise 
zabezpieczające Twoje Wi-Fi

Bezpieczne rozwiązania VPN / VPLS
w komunikacji z oddziałami firmy

Wiele usług w jednym podwójnym
rozwiązaniu: IP / MPLS i Wi-Fi 6 

Sieć światłowodowa oraz
najwyższa modulacja dla usług Wi-Fi

Better, faster, stronger


