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Нетера - партньор на вашия бизнес

One Stop Shop – Пълен набор телеком услуги

Поръчка на услуга с един клик на  request.neterra.net

Присъствие във Франкфурт, Амстердам, Лондон, Париж и над 20 държави

Директна свързаност с Tier-1 доставчици

Напълно резервирана мрежа

4 собствени дейта центъра

24 часа проактивно експертно наблюдение и поддръжка

Уеб базирана, автоматизирана система за наблюдение на my.neterra.net

Известяване за проблеми, регистрация и препоръка за разрешаването им

100% SLA - гарантиране на техническите параметри на услугата
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Гарантиран интернет

Сателитен интернет

До 100% гарантирана наличност

До 100 Gbps капацитет

Симетричност на входящ и изходящ трафик

Най-пряка свързаност на международните маршрути

24 часа проактивен контрол и поддръжка

100% покритие

Скорост до 22 Мbps

Статичен IP адрес

Неограничен трафик

24 часа проактивен контрол и поддръжка

Доставяме най-бързия и сигурен интернет в България, предназначен за
публични институции, бизнеса, национални и международни телекоми

Достъп до интернет



Защита от DDoS 
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Спира всички видове DDoS атаки

Пълна защита от големи по обем атаки (над 1.7 Tbps)

Без времезакъснение за интернет услугите

SMS u e-mail известяване в реално време

Подробен отчет и история на атаките на my.neterra.net

Най-добрата защита Secure cloud + Firewall protection

Предотвратете финансови загуби, 
кражба на данни, спад в репутацията, 
клиентското доверие и продажбите
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Свързваме вашите офиси във виртуална 
частна мрежа (IP VPN), която ви дава 
максимална защита от непозволен достъп

Заделяне на скорости и приоритизиране на приложенията

Скорости до 100 Gbps

Възможност за криптиране на информацията

Нисък разход за крайно оборудване

Най-бърза и сигурна преносна среда 
за бизнес с множество локации!

IP VPN



Ethernet услуги
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99.7% гарантирана наличност на услугата

Ниски разходи за обмен на голям обем информация

Скорости до 100 Gbps

Ниски времезакъснения

24 часа проактивен контрол и поддръжка

Високоскоростна и напълно 
прозрачна среда за пренос на данни
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Инсталация, конфигурация и администрация на сървъри, 
рутери, защитни стени (firewall), WiFi зони и др.

24 ч. проактивно наблюдение на услугите и системите на клиента 

Хардуерна поддръжка на оборудването на клиента 

Доставка и монтаж на оборудване и резервни части

Диагностика и съдействие при отстраняване на софтуерни 
и хардуерни проблеми 

Архив на конфигурацията на устройствата

Грижим се за вашата мрежа и оборудване вместо вас!
Управляване на мрежи и IT оборудване



Колокация
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24 ч. професионално обслужване от квалифицирани специалисти

Надеждна, непрекъсваща и резервирана услуга

Ниска цена за електроенергия

24 ч. физическа охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа

Осигурете спокойствие за вашия бизнес!

Разположете оборудването си в някой от нашите 
дейта центрове, отговарящи на най-високите 
технически изисквания в индустрията.
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Физически сървъри

Наемете клауд или физически сървър за броени минути 

Наети и клауд сървъри

Достъпни от всяка точка на света

Пълен контрол с IPMI отдалечен достъп

Без дългосрочен договор

24 часа наблюдение на услугите и системите ви

Вдигане на сървър до 10 мин.

Хардуерен ресурс, 
изцяло резервиран за вашите нужди

Два захранващи модула, 
осигуряващи непрекъсваемост 

Клауд сървъри
Скалируем ресурс 
точно по ваша мярка

Плащате колкото ползвате



Управление на автопарк
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Отдалечен контрол на над 50 параметъра 
и локализиране в реално време 

Превенция срещу кражби

Повишаване на дисциплината на шофьорите

Без дългосрочен договор

24 часа наблюдение на услугите и системите ви

Искате да знаете къде са вашите автомобили?

Netfleet е система за проследяване 
на превозни средства в реално време, 
която ви помага да оптимизирате 
всички разходи, свързани с тях.

Ползи за вас:
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¹ European Competitive Telecommunications Association
² Сдружение за електронни комуникации 
³ Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори
4 British-Bulgarian Business Association
5 Обществен съвет към министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Успешни проекти през последната година

Ние израстваме заедно с нашите партньори

Лидер и иноватор в индустрията
Нетера

Независим телеком оператор

Близо 25 години опит

Услуги с високо качество, сертифицирано по ISO

Член на УС на ECTA¹, СЕК², БАБТО³,BBBA4 и обществения съвет към МИТИС5

Tech & Innovation Festival
WebIT 2019 г. с над 
15,000 посетители.

Председателството на 
Съвета на ЕС 
в България през 2018 г.

„Пловдив – европейска 
столица на културата 2019 г.“



25 Години
първи в технологиите, 

 
първи в иновациите!

1ви спътников интернет

1ви модерен телепорт

1ва онлайн ТВ за българи в чужбина

 1ва в света дистрибутирана платформа
 за обмяна на данни: NetIX 

 1вo обединение на оператори:
Мобилни алтернативни комуникации (МАК)

 1ви

 подводен кабел на р. Дунав 1ви

 независим дейта център

1996

2000

2005

2006

2007

2013

2018
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Свържете се с нас на:
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contact@neterra.net 

marketing@neterra.net

Нетера ЕООД
Бул. Андрей Сахаров 20A, ет. 2

София 1784, България
Телефон: +359 2 975 16 16
Факс: +359 2 975 34 36

www.neterra.net


