CORE TO EDGE OPTICAL SOLUTIONS

PRO OPTIX KUNDCASE

TV BOLAG
Nordiskt TV Bolag drar nytta av Pro Optix 100G DWDM lösning och
ökar bandbredden kraftigt, sparar pengar och får en skalbar lösning.
En av nordens största TV bolag har tillsammans med Pro Optix tagit fram en lösning för att öka bandbredden mellan företagets siter. Bolaget använder en lösning med 100G optik tillsammans med DWDM multiplexer för att kraftigt öka på bandbredden mellan olika hubbar samt säkerställa viktig redundans. Behovet av ökat bandbredd växer ständigt och med den
här lösningen säkerställer man detta och möjliggör slutligen leverans till kund.

DEN TEKNISKA LÖSNINGEN

ANDRA FÖRDELAR:
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LÖSNINGEN MÖJLIGGÖR

I KONKURRENS
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