
Transmisja
danych
- więcej z Orange 



Posiadamy największą sieć telekomunikacyjną w Polsce i oferujemy kompleksowe rozwiązania dostępne na terenie 
całego kraju oraz poza jego granicami. Każdego dnia zapewniamy najwyższą jakość i realizację usług oraz nieustannie 
dążymy do utrzymania pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych 
i rozrywkowych, wykorzystującego najnowocześniejsze technologie.

Orange Polska jest liderem na polskim rynku telefonii stacjonarnej,  
Internetu i transmisji danych najdłużej świadczącym usługi 
telekomunikacyjne na rynku.

Więcej z Orange
 Doradzamy w zakresie doboru usług – zapewnimy połączenie w najbardziej optymalnych konfiguracjach punkt–punkt, 

punkt-wielopunkt dla Ciebie i Twoich Klientów niezależnie od ich lokalizacji.

 Udostępniamy bezpośredni dostęp do największej w Polsce sieci internetowej – jesteśmy sprawdzonym dostawcą 
treści krajowych i zagranicznych.

 Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług – pomożemy w doborze parametrów technicznych, skutecznie 
usuniemy awarię.

 Oferujemy kompleksowe rozwiązania – jeśli szukasz oszczędności i chcesz optymalizować wydatki, przygotujemy 
rozwiązanie dedykowane pod Twoje potrzeby.

 Zapewniamy dostęp do sieci o zasięgu ogólnopolskim – jesteśmy dostawcą z ogólnopolskim zasięgiem i pełnym 
katalogiem usług.

 Gwarantujemy dostęp do najnowszych technologii – nasze usługi zestawiamy w oparciu o wydajny, niezawodny 
i najwyższej jakości sprzęt klasy operatorskiej.
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 Umożliwiamy dostęp do zasobów krajowego 
i światowego Internetu oraz tranzyt IP realizowany 
jako płatny peering – usługa świadczona w ramach 
autonomicznego systemu AS 5617 (TPNET).

 Oferujemy dostęp do własnej platformy peeringowej 
(TPIX – punktu wymiany ruchu IP) umożliwiający 
bezpłatną wymianę ruchu IP pomiędzy Operatorami 
do niej dołączonymi (open peering) – usługa świadczona  
w ramach autonomicznego systemu AS 29535.

 Dołączamy do usługi w dowolnym miejscu Polski.

 Gwarantujemy dostęp do największej liczby abonentów 
indywidualnych i podmiotów biznesowych.

 Gwarantujemy niezbędny zapas przepustowości 
– bez agregacji ruchu zarówno w szkielecie IP,
jak i na łączach międzynarodowych.

 Oferujemy usługę pełnego tranzytu ruchu IP dzięki 
posiadanym kilkudziesięciu łączom międzynarodowym 
o bardzo wysokiej przepustowości powyżej 500 Gb/s.

 Zapewniamy pełny back-up wszystkich łączy oraz pełną 
redundancję na poziomie sieciowym i fizycznym dzięki 
dwóm niezależnym dostawcom.

 Skracamy dostęp do informacji internetowej poprzez 
serwery treści GGC uruchomione w naszej sieci.

 Oferujemy dostęp do najpopularniejszych zasobów 
internetowych własnych i innych Operatorów.

 Umożliwiamy dostęp do największej sieci IP
w Polsce pod względem liczby uczestników i zasięgu.

 Profesjonalnie nadzorujemy rozwój platformy.

 Udostępniamy nielimitowane dołączenia
do przestrzeni bezpłatnej wymiany ruchu IP
– open peering w ramach platformy TPIX.
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Usługę dedykujemy operatorom świadczącym usługi dostępu do Internetu dla własnych użytkowników końcowych (ISP) 
oraz innym Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym i dostawcom treści chcącym skorzystać z usługi tranzytu IP.

02. Dostęp do Internetu

Dostęp i konfiguracja TPNET 
– peering IP – AS 5617

Dostęp do usługi realizujemy:

 w lokalizacji wskazanej przez Operatora poprzez usługę Metro Ethernet (po sieci Ethernet);

 w jednej z ponad 5 000 lokalizacji w ramach usług Telehousing PRO;

 w ramach platformy TPIX (punkt wymiany ruchu IP OPL);

 w ramach sieci FR/ATM;

 na portach o przepływności od 1 Mb/s do 100 Gb/s.

Umożliwiamy konfigurację usługową:

 realizacji połączeń z protokołem BGP;

 realizacji połączeń bez BGP (na zasobach IP OPL);

  w ramach platformy TPIX (wymagane posiadanie własnego ASN):

- open peering – bezpłatna wymiana ruchu IP z większością polskich sieci;

- dostęp do sieci TPNET oraz do zasobów światowego Internetu (VLAN);

- private VLAN – połączenia prywatne.

Wiemy, jak ważny jest szybki Internet
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Dostęp i konfiguracja Platforma TPIX 
– punk wymiany ruchu IP – AS 29535

Wybrane parametry techniczne 

Wymagania techniczne na połączenia fizyczne:

 światłowód jednomodowy lub połączenie miedziane 
– poprzez interfejs 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX, 
1000BaseTX, 10GBase-ER lub 10GBase-LR w zależności 
od wyposażenia danego węzła;

 konfiguracja interfejsu jako Ethernet nieoznakowany 
(untagged) lub oznakowany (tagged) zgodnie z ustaleniami 
z Orange;

 dostęp do sieci TPNET realizowany poprzez router 
Operatora wspierający protokół BGP4 oraz w oparciu 
o posiadane przez operatora numery AS i adresację IP 
do nich przypisaną.

Rodzaje ramek obsługiwane w open peering:
 IPv4 0x0800;

 ARP 0x0806;

 IPv6 0x86dd.

Pakiety obsługiwane w open peering:

 pakiety ARP broadcast;

 pakiety IPv6 Neighbor Discovery (ND);

 ARP z wyłączeniem Proxy ARP;

 IPv6 Neighbor Discovery (ND);

 w ramach jednego kanału VLAN do open peering 
jeden Adres MAC (jedno urządzenie Operatora).



03. Rozwiązania xDSL
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Usługa polega na umożliwieniu budowy wydzielonej sieci transmisji danych za pośrednictwem asymetrycznych 
łączy ADSL lub symetrycznych łączy SHDSL w lokalizacjach terenowych oraz ich agregacji na porcie we wskazanej 
przez Klienta lokalizacji centralnej. Z uwagi na wykorzystywane medium miedziane pozwala na agregację na porcie 
w dowolnym punkcie kraju wielu oddziałów terenowych Klienta w topologii punkt–wielopunkt, tworząc wirtualną sieć 
prywatną Klienta VPN.  Dzięki zastosowaniu urządzeń końcowych z interfejsem ethernetowym w szybki sposób można 
podłączyć sieć LAN Klienta. Dostęp do usług transmisji danych pakietowych odbywa się w oparciu o szerokopasmową 
technologię komunikacyjną, która wykorzystywana jest do przesyłania danych interakcyjnych, różnej wielkości plików, 
transmisji głosu oraz innych danych pakietowych. Połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą tworzone jest na podstawie 
odseparowanego stałego kanału wirtualnego. Gwarantujemy monitoring sieci szkieletowej w trybie 7/24/365.

Zapewniamy transfer danych o przepływowości:

 od 4 Mb/s/512 kb/s do 15 Mb/s/1,5 Mb/s 
oraz 4 Mb/s/4 Mb/s dla lokalizacji terenowych  
– medium dostępowe miedziane 

 port Metroethernet (FE, 1GbE, 10GbE), 
155 Mb/s lub 622 Mb/s dla punktu agregacji 
– medium dostępowe światłowodowe.

Realizujemy usługi:

  w lokalizacji wskazanej przez Operatora.

Umożliwiamy konfigurację usługową:

  połączenie punkt–wielopunkt.

Schemat połaczenia punkt-wielopunkt

04. Transmisja danych niskich przepływności
Transmisja danych Ethernet to usługi polegające na zestawianiu kanałów logicznych w sieci ethernetowej umożliwiających 
łączenie i transmisję danych pakietowych pomiędzy urządzeniami operatora w oparciu o łącza symetryczne. 
Łączenie odbywa się poprzez tworzenie wirtualnych sieci prywatnych w technologii Ethernet, działających na bazie 
wydzielonej sieci szkieletowej. Usługa ta umożliwia uruchamianie połączeń pomiędzy lokalizacjami Klienta - Operatora 
przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych łączy wynikających z wykorzystania  dedykowanych zasobów.

  Zapewniamy transfer danych o przepływowości od 1 Mb/s do 20 Mb/s z wykorzystaniem medium dostępowego 
miedzianego, a do 1 Gb/s z wykorzystaniem medium światłowodowego;

  Gwarantujemy wysoką jakość.

Schemat połączenia punkt-wielopunkt

Konfigurujemy dostępy do usługi:

  w lokalizacji wskazanej przez operatora;

  w ramach usług Telehousing PRO w lokalizacji Orange.

Umożliwiamy uruchomienie usługi Ethernet 
w zakresie połączeń punkt–punkt:

  połączenie w trybie port mapping;

  połączenie w trybie VLAN mapping.

Schemat połączenia punkt-punkt (EoSDH)
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Urządzenia klienckie:

  RAD LA-210;

  RAD ETX 201A;

  RAD ETX 202A.

Dane techniczne:

  LA-210: Fast Ethernet porty użytkownika i sieciowe 
(technologia SHDSL.bis);

  ETX-201A: Fast Ethernet port użytkownika 
i Gigabit Ethernet port sieciowy;

  ETX-202A: Gigabit Ethernet port użytkownika 
i port sieciowy;

  MEF-9, MEF-14 certyfikowane porty GbE użytkownika 
i sieciowe;

  VLAN – obsługa standardów  802.1p, 802.1Q, VLAN 
stacking  (Q-in-Q) ograniczenie prędkości EVC.COS;

  Ethernet OAM pomiędzy urządzeniami klienckimi;

  Ethernet OAM:

- link OAM oparty na standardzie
IEEE 802.3-2005 (802.3ah)

- service OAM oparty na standardzie 
IEEE 802.1ag i ITU-T Y.1731.

Usługa Metro Ethernet (ME) Ethernet over SDH (EoSDH)

Opcja usługi punktpunkt punktpunkt

MTU 1576 1576

One Way Delay [ms] 35 35

Jitter [ms] 5 5

Frame Loss/Packet Loss 10-5 10-5

Wybrane graniczne parametry techniczne

05. Transmisja danych wysokich przepływności
Umożliwiamy zestawianie kanałów logicznych w sieci ethernetowej pozwalających na łączenie i transmisję danych 
pakietowych pomiędzy urządzeniami operatora. Łączenie odbywa się poprzez tworzenie wirtualnych sieci prywatnych 
w oparciu o technologię Ethernet, działających na bazie wydzielonej sieci szkieletowej (xWDM, IP WAN).

Rozwijamy technologię i inwestujemy 
w najnowocześniejszą sieć Ethernetową.

  realizujemy wysokiej jakości transmisję cyfrową o 
gwarantowanej przepływności pasma, wykorzystującą 
systemy transportowe DWDM;

  zapewniamy transfer danych o przepływowości 
od 1 Gb/s z wykorzystaniem światłowodowego medium 
dostępowego;

  gwarantujemy wysoką jakość usługi opartą o wysoki 
standard SLA.

Konfigurujemy dostępy do usługi:

  w lokalizacji wskazanej przez Operatora;

  w ramach usług Telehousing PRO w lokalizacji Orange.

Klient Klient

Klient

Klient

Klient

PORT PORT

PORT

PORT

PORT

FO FO

FO

FO

FO

CPE

nxVC12/3/4

SDH

CPE

CPE

CPE

TPNET/
TPIX/
Klient

CPE

Schemat połaczenia TPNET/TPIX

Schemat połaczenia punkt-punkt
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Uruchamiamy usługę Ethernet w zakresie dostępu 
do sieci TPNET i TPIX w konfiguracjach:

  połączenie w trybie port mapping;

  połączenie w trybie VLAN mapping.

Uruchamiamy usługę Ethernet w połączeniu 
punkt-punkt w konfiguracjach:

  połączenie punkt- punkt w trybie port mapping 
– port mapping (tylko z urządzeniem CPE);

  połączenie punkt- punkt w trybie port mapping
– VLAN mapping;

  połączenie punkt- punkt w trybie port VLAN mapping 
– VLAN mapping (tryb translacyjny i tryb transparentny – 
tryb transparentny realizowany jest tylko z urządzeniem 
CPE).

Urządzenia klienckie:

  ETX-201A: Fast Ethernet port użytkownika 
    i Gigabit Ethernet port sieciowy;

  ETX-202A: Gigabit Ethernet port użytkownika
i port sieciowy;

  MEF-9, MEF-14 certyfikowane porty GbE
użytkownika i sieciowe;

  VLAN – obsługa standardów 802.1p
802.1Q, VLAN stacking (Q-in-Q);

  Ograniczenie prędkości EVC.COS;

  Ethernet OAM pomiędzy urządzeniami klienckimi;

  Ethernet OAM;

  Link OAM oparty na standardzie 
IEEE 802.3-2005 (802.3ah);

  Service OAM oparty na standardzie 
IEEE 802.1ag i ITU-T Y.1731.

Usługa Metro Ethernet (ME) Ethernet over SDH (EoSDH)

Opcja usługi punktpunkt punktpunkt

MTU 1576 1576

One Way Delay [ms] 30 30

Jitter [ms] 5 5

Frame Loss/Packet Loss 10-5 10-5

06. Usługi międzynarodowe
Jesteśmy użytkownikiem rozległej szkieletowej sieci światłowodowej Grupy Orange obejmującej swoim zasięgiem 
większość Europy oraz połączenia do Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji.

  Posiadamy własne PoPy we Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie oraz prawie 20 połączeń transgranicznych  
ze wszystkimi krajami sąsiadującymi z Polską (nie mniej niż 2 redundantne) pozwalające świadczyć usługi w technologii 
SDH, DWDM oraz Ethernet.

  Każde zamówienie wyceniamy indywidualnie w zależności od kraju, technologii i wymagań szczegółowych.

Umożliwiamy konfigurację zestawień:

  L2 Ethernet over MPLS;

  L2 Ethernet over SDH;

  SDH;

  DWDM Lambda;

  CPE (dzierżawa urządzeń klienckich w lokalizacjach zagranicznych);

  Dostęp do punktów wymiany ruchu IP w Europie (DE-CIX, AMS-IX, LINX, MSK-IX etc.);

  Międzynarodowe połączenia operatorskie IP (tranzyt IP);

  L3 on demand.

Wybrane graniczne parametry techniczne
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International 
Voice & Data services
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Punkty dostępu Orange do sieci 
międzynarodowej



Napisz do nas, oddzwonimy:

WWW.HURT-ORANGE.PL

SPRZEDAZ.OPERATORZY@ORANGE.COM

INFOLINIA DLA OPERATORÓW: 19 333

ORANGE POLSKA, AL. JEROZOLIMSKIE 160

02-326 WARSZAWA


