ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

وﯾﮋه ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎر ی

INTERNET SERVICES
for Residential & Business Buildings

ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﯾﮋه ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎر ی
ﯾﮑـــﯽ از ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮيـــﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺮوری در ﺑﺮجﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴـــﮑﻮﻧﯽ و اداری ،ﺑﺴـــﺘﺮ
اﺗﺼـــﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ اﺳـــﺖ .ﺣﺎل آن ﮐـــﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧـــﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟـــﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔـــﻦ ﯾﺎ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﻮدن ﺧﻄـــﻮط و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد،
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧـــﺖ دارای ﻧﻘﺼﺎن و ﭼﺎﻟﺶﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎربﺮان
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺷـــﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮيﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ و دارﻧﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮيﻦ
ﮐﺎربﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸـــﻮر ،دو راﻫﮑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای اراﯾﻪی ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﺗﺮﻧﺖ
) (Ethernetو ﯾﺎ ﺑﺴـــﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ ) (ADSL/VDSLرا ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﺷﺪه
در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫـــﺎی ﻣﺴـــﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠـــﺎری ،اراﯾﻪ ﮐﺮده اﺳـــﺖ و ﻫﻢاﯾﻨـــﮏ دهﻫﺎ ﻫـــﺰار ﮐﺎربﺮ در
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از اﯾﻦ ﻃﺮيﻖ ﺗﺠﺮبﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎیﺧﺪﻣﺎت
۱

ﺗﺠﺮبﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ  ۲۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ

۲

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺪک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

۳

ﻫﺰيﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه

۴

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺸﺘﺮيﺎن ﺷﺎﺗﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﺮوش ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺪون
اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺎﻻﺗﺮيﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮر

۵

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ

۶

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮيﺎن ﺷﺎﺗﻞ

ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ
• اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  ADSL2+ﺗﺎ ۲۰ Mbps
• اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  VDSLﺗﺎ ۵۰ Mbps
• اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ  Ethernetﺗﺎ ۵۰ Mbps
• ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺸﺖ رﻗﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ )(VoIP
• ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺮيﺎل در ﻧﻤﺎوا )ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ راﯾﮕﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی
• ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﺪون دريﺎﻓﺖ ﻫﺰيﻨﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻫﺰيﻨﻪای ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دريﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
• در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ،Ethernetﻫﺰيﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ دريﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ،ﺷﺎﺗﻞ ﻫﺰيﻨﻪ اﺟﺮت ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ روﮐﺎر را ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۳

۴

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

۲

ﻧﺼﺐ
ﺗﺠﻬﯿﺰات

۱

اﻣﻀﺎی
ﻗﺮارداد

اﻣﮑﺎن
ﺳﻨﺠﯽ

ﻣﺮاﺣﻞ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و از آن ﭘﺲ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺗﺼﺎل ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ
ﺷــــﺮح

ﺳﺮاوﯾﺲ
Ethernet

ﺳﺮاوﯾﺲ
ADSL/VDSL

ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺎ ۵۰ Mbps

۵۰-۲۰ Mbps

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ  Access Pointﯾﺎ ﻣﻮدم ﺑﺎ WAN
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮدم ADSL/VDSL
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎربﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات

 ۸ﮐﺎربﺮا

 ۲۴ﮐﺎربﺮا

ﺷﯿﻮه دريﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت:
• ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺮاﺳﺮی۹۱۰۰۰۹۱۱ :
• ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞrt-towers@shatel.ir :
• ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓـــﺮم "ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴـــﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری"
در وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺗــﻞ ﺑﻪ آدرس www.shatel.ir
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ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
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۹۱۰۰۰۹۱۱

آدرس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮيﻌﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﭘﻞ ﺻﺪر
ﺑﻦﺑﺴﺖ اﻟﻬــﯿﻪ ،ﺷـﻤﺎره  ،۲ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﺗــﻞ

