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  OptoNet Communication,spol. s r.o.

 Nejdříve pouze „OPTOKON“ (od roku 1991)

 Na začátku roku 2006 vzniká  odštěpný závod OptoNet

 1. 11. 2007 OptoNet Communication, spol. s r.o.



  NABÍZENÉ SLUŽBY

Služby pro partnery ISP Služby pro firemní
zákazníky

Server hosting, housing…IPTV, Streaming, Video



  Pronájem optických vláken
  Pronájem vlnových délek
  Pronájem ETH okruhů 
  IP tranzit
  L2 a L3 VPN
  VoIP velkoobchodní řešení
  Internetová konektivita ISP
  IPTV – pro partnerské sítě
  Projekční a konultační služby
  Prodej HW

Služby páteřní sítě - velkoobchod



  Internet
  VoIP
  IP VPN
  Bezpečnostní služby a řešení
  Kompletní řešení datových sítí
  Propojení poboček
  Správa a dodávka IT
  Správa a dodávka serverů

Služby firemním zákazníkům



  On-line streaming
  Off-line streaming
  Webcasting
  Educasting
  Videotvorba
  IPTV

Multimediální služby „Ať Vás lidé vidí“



OptoHousing – služby našeho DC

   WWW hosting

   Mail hosting

   Virtual Server hosting

   Dedicate Server hosting

  Server housing

  prostor pro WWW prezentace na našich serverech

  řešení pro hosting zákaznických emailů

  pronájem virtuálních serverů

  pronájem fyzických serverů

  umístění zákaznických technologií v našem telehouse



 Přehled přenesených dat do našeho AS za 24 hod.

„Současná skladba dat“



Kolik data poteče sítěmi?



„Jak se data budou vyvíjet...?“



„Jak se data budou vyvíjet...?“



 Několika násobně stoupne objem dat generovaný smartphony
 Nárůst IoT zařízení a jejich dat 

Pohled do křišťálové koule 



 Přesun dat a služeb do data-center a cloudu 

Pohled do křišťálové koule 



Co čeká optické sítě?

 Rozvoj FTTx sítí
 Navyšování kapacit páteřních sítí (400G, 600G koherentní signály)
 Rozšiřování vlnových multiplexů (CWDM, DWDM – nasazování ROADM...)
 Nové optické moduly (SFP28 25G DWDM tunable,100G PAM4, 400G)
 SDN sítě, kombinace DWDM – ethernet
 Přenos vide mimo IP
 Využití vláken pro přenos přesných frekvencí a nebo času
 Metrologické aplikace
 Lokalizace vzruchů podél optické sítě



Bude posun u PON sítí?

 Nárůst rychlostí a implementace TDM a WDM kombinací

ITU-T Recommendations

G.983: Broadband Passive Optical Networks (PON)
G.984: Gigabit-capable Passive Optical Networks (G-PON)
G.987: 10-Gigabit-capable passive optical network (XG-PON) systems
G.989: 40-Gigabit-capable passive optical networks (NG-PON2)
G.694: Spectral grids for WDM applications:
G.multi (in progress): Generic multi-wavelength control in PON access systems



Budoucnost?



  OptoBone – rozšiřování sítě – nasazování nových technologií
  OptoNet – komplexní virtuální IT pro zákazníka
  OptoMedia – rozšiřování nabídky a zjednodušení distribuce vlastního obsahu
  OptoHousing – DATACENTRUM VYSOČINA

Kam směřuje OptoNet



Děkuji za Vaši pozornost
 

Bc. Josef Tichý

tichy@optonet.cz    mobil: +420724901296

mailto:tichy@optonet.cz

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19

