Wholesale DWDM
Høj hastighed og stor rækkevidde
med DWDM
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WHOLESALE DWDM

Bølger (DWDM) er velegnet til løsninger, hvor jeres kunde efterspørger høj
kapacitet over lange distancer i Danmark. Vores DWDM platform dækker alle
større byer, hvorfra vi kan nå helt ud til jeres slutkunde i hele Danmark. I kan
nemt opgradere hastigheder, og løsningen kan udbygges med flere forbindelser
via samme fiberforbindelse.

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

Wholesale DWDM
FORDELE MED DWDM
1. Høj kapacitet over lange distancer i Danmark

OM SE WHOLESALE

2. Nemt at opgradere hastigheder
3. Ideelt til backbone-kredsløb og forbindelser til
datacentre

FAKTA OG FUNKTIONER
ͧͧ

Dedikeret bølgelængde leveret på egen Cisco
ONS-platform (OADM)

ͧͧ

Stor kapacitet – understøtter op til 100 Gbit/s pr.
bølge, og op til 40 bølger pr. fiberpar

ͧͧ

Optisk, SDH eller Ethernet grænseflade

ͧͧ

Høje serviceniveauer – ned til 1 times onsite
reaktionstid

ͧͧ

Høj sikkerhed og stabilitet – dedikeret
punkt-til-punkt bølge

ͧͧ

Mulighed for redundans uden tracésammenfald

ͧͧ

Mulighed for langtidskontrakter samt IRU

SE tager ansvar for
digitalisering af samfundet
og styrker dermed vækst og
digitalisering i det danske
erhvervsliv.
SE Wholesale tilbyder en
række infrastrukturtjenester
baseret på egen fiberadgang
og backbone, med produkter
som EoMPLS, MPLS VPN,
Internet, og individuelle
netværksløsninger.
SE Wholesale dækker den
sydlige del af Danmark, og vi
udbygger løbende.
SE Wholesale er en selvstændig
forretningsenhed placeret i
Aarhus.

KONTAKT OS
SE Wholesale
Slet Parkvej 5-7
8310 Tranbjerg
wholesale@se.dk
www.se.dk/wholesale

SOM KUNDE FÅR DU ADGANG TIL
ͧͧ

Bred produktpallette – fra rå infrastruktur til
højt forædlede internetløsninger

ͧͧ

Egen 24/7 NOC og reaktionstider på ned til 1
time onsite

ͧͧ

Danmarks mest fiberintensive region (>85%)

ͧͧ

Online quote og price tool

ͧͧ

Professionelt og dedikeret Wholesale-team

SE kæmper hver dag for mere bæredyg g energi
og bedre digital kommunika on ved at udfordre
vanetænkning og sæe nye standarder l gavn
for mennesker og virksomheder i Danmark.

