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Datové centrum Faster CZ 

 
V zájmu rozšíření svých služeb nabízíme nově služby profesionálního Datového centra Faster, které 

jsme speciálně za tímto účelem vybudovali v Brně na ul. Jarní.  
 

Dostupnost:  
-    datové centrum s dostupností minimálně Tier 3 
 
 
Konektivita:  
-    3 vlastní, nezávislé optické trasy bez fyzického souběhu 
-    uplink a páteř na technologii 10Gb ethernet s dostatečnou rezervou volných portů a vláken pro okamžité 
navýšení  
-    přímá konektivita na technologii 10Gb do DC Praha – Sitel, DC Brno – Kovoterm, Cejl 20   
-    možnost pronájmu vlákna nebo přímé konektivity do všech důležitých lokalit v Brně 
-    možnost pronájmu přímé konektivity do DC Praha – Sitel 
 
 
Napájení: 
-    2 fyzicky nezávislé přípojky do energetických sítí 
-    diesel agregáty určené pro nepřetržitý provoz 
-    online UPS pro potlačení výkyvů energetické sítě a výpadků při přepnutí zdrojů  
 
 
Chlazení: 
-    centralizovaný, redundantní rozvod chladícího media 
-    rozvod chladu podlahou se světlou výškou 1,2m 
-     princip studených uliček 
-    rekuperace a využití solární energie pro maximálně ekologický provoz 
 
 
Zabezpečení: 
-    nepřetržitá fyzická ostraha, kamerový systém se záznamem 
-    elektronický přístupový systém pomocí karet – autorizace osob 
-    napojení na pult centrální ochrany 
-    hašení – ekologickým plynem FM 200 
 
 
Přístup: 
-    nový objekt vybudovaný speciálně pro tyto účely  
-    pohodlné parkování zdarma přímo u objektu 
-    dostupné prostřednictvím MHD 
-    fyzický přístup do datacentra v režimu 24/7/365 
-    technická podpora a dohled v režimu 24/7/365 
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Nabídka služeb datové komunikace – optické připojení v datové zásuvce 

 

Garantované připojení prostřednictvím optických vláken s přenosovou rychlostí až 1Gb 

Rychlost Instalační poplatek Měsíční paušál 

10/10 Mbps Dle náročnosti připojení 1.200 

20/20Mbps Dle náročnosti připojení 1.990 

30Mb/30Mb Dle náročnosti připojení 2.290 

50Mb/50Mb Dle náročnosti připojení 3.990 

100Mb/100Mb Dle náročnosti připojení 5.000 

Nad 100 Mbps Individuální domluva 

 
Služba zahrnuje: 

 Garantovaná rychlost 

 Zákaznická podpora 24/7/365 

 Pevná IPv4 adresa 

 Internet v datové zásuvce (nikoliv wifi síť) 

 

 
Sdílené připojení- k dispozici v administrativních budovách s již zavedeným optickým kabelem  

Rychlost Instalační poplatek Měsíční paušál 

100/100 Mbps Dle náročnosti připojení 590 

200/200 Mbps Dle náročnosti připojení 990 

400/400 Mbps Dla náročnosti připojení 1.490 

 
 

Služba zahrnuje: 

 Zákaznická podpora v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod. 

 Agregace max. 1:5 
 Bez možnosti přidělení IPv4 

 Internet v datové zásuvce (nikoliv wifi síť) 

 
 

 
Sdílené připojení včetně IPv4- k dispozici v administrativních budovách s již zavedeným optickým 

kabelem 

Rychlost Instalační poplatek Měsíční paušál 

30/10 Mbps Dle náročnosti připojení 849 

50/20 Mbps Dle náročnosti připojení 1.149 

100/30 Mbps Dle náročnosti připojení 1.449 

 

Služba zahrnuje: 

 Zákaznická podpora v pracovní dny 8:00 – 16:00 hod. 

 Agregace max. 1:3 
 Pevná IPv4 adresa 

 Internet v datové zásuvce (nikoliv wifi síť) 

 
Veškeré ceny jsou bez DPH 21% 
 

 
V případě zájmu je možné nabídnout i jiné rychlosti připojení.  
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Hlasové služby – pevné linky 

 
Základní informace: 
Zákazníkům, kteří mají internetové připojení požadované minimální kvality, nabízí společnost Faster CZ využívání 
hlasových služeb VoIP technologií.  
 
Jednorázové zřizovací náklady souvisí s:  
• pořízením adaptéru, případně telefonu nebo ústředny. 
• V případě zájmu můžeme nabídnout vlastní geografická telefonní čísla zdarma, případně převést Vaše číslo 

do naší sítě 
 
Výhody volání v síti Faster CZ: 

 Finanční úspora ve všech směrech odchozího volání (místní, meziměstský, mezinárodní a mobilní) při 
zachování stávající kvality spojení.  

 Volání v síti Faster CZ zdarma – tzn. např. mezi pobočkami 

 WebCare: možnost sledování počtu, délky a směru odchozích hovorů přes zabezpečené webovské rozhraní, 
včetně přehledu o cenách jednotlivých hovorů a fakturaci. 

 Nonstop zákaznická podpora Hotline 24/7 - 777 34 00 00 
 

 
 

Příloha č. 1 – hlasové služby 
 

Telefonní číslo  Zdarma 

Měsíční paušál Dle služby 

Volání v síti Faster CZ Zdarma 

Hovory v Rámci ČR 
tarifikace 

(s) 

Minutové ceny 

Ceny platné po celý den 

Místní a meziměstské volání 60+1 0.50 

Mobilní sítě 60+1 1,90 

Mezinárodní hovory – skupina vybraných zemí 60+1 Minutové ceny od 1,- 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Reference: 
 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

http://www.bvk.cz/
http://www.teplarny.cz/
http://www.koop.cz/
http://www.comimpex.cz/
http://www.realspektrum.cz/
http://www.velkyspalicek.cz/
http://www.mzm.cz/
http://www.infosys.com/
http://www.triglav.cz/
http://www.hama.cz/
http://www.iss-copbrno.cz/
http://www.stihl.cz/
http://www.kudrna.cz/
http://www.kubicekballoons.cz/
http://www.usp-kocianka.cz/
http://www.barvic-novotny.cz/
http://www.sako.cz/
http://www.100mega.cz/
http://www.volksbank.cz/
http://www.ekostavby.cz/
http://www.stavos.cz/
http://brnopivovar.hotelpegas.cz/
http://www.gaute.cz/
http://www.charbulova.eu/
http://www.radiopetrov.com/
http://www.heimtrade.cz/
http://www.renocar.com/

