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EXATEL

s.A. nalezy do czolowki polskich operator6w telekomunikacyjnych. Swiadczy usluga m.in. dla klient6w

biznesowych

i

administracji paistwowej przykfadaiqc wysokq wage do zachowania jakosci uslug iobstugi

klienta na najwyiszym poziomie. Koncentruje siq na uslugach telekomunikacyjnych dla biznesu, w tym
operator6w polskich i zagranicznych,

a

ora

takie instytucji publicznych.

wsp6lpraca pomiqdzy EXATEL s.A. oraz ENERGo-TEL s.A., trwa nieprzerwanie od 1997 roku
Swiadczeniu przez ENERGO-TEL S.A. ustug

w

i

polega na

zakresie realizacji inwestycji, prowadzenia eksploatacji

i

utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej EXATEL S.A. oraz prac w zakresie techniczne.t realizacji nowych
uslug operatora w tym m.in. instalacje i uruchomienia aktywnego sprzetu teleinformatycznego itp.

Obecnie na podstawie umowy z dnia 31 marca 2OO9 roku ENERGO-TEL SA realizuie z nale2yta starannojciE
usluge serwisowq utrzymania systemu sieci rozleglej WAN dla ponad 5OO0 lokalizacji na terenie calego kraj-.
Uslugi serwisowe realizowane

sQ

terminowo ina wysokim poziomie technicznym.

DoSwiadczona i w pelni kompetentna kadra techniczna ENERGO-TEL 5.A., zlokalizowana w 18-stu oddzialacn na

terenie calej Polski wykonuje szeroki wachlarz prac obejmujqcy m.in.;

.

instalaciq, uruchomienia, eksploataciq

i

utrzymanie sprzqtu aktywnego operatora m.in. modemy xDsL,

urzedzenia lP, ATM, PDH, SDH, WDM;

.

obsluge urzQdzei koricowych u klient6w EXATEL S.A.,

'

eksploatacjq

i

utrzymanie medi6w transmisyjnych

i

utrzymanie infrastruktury wezl6w teletransmisyjnych

-

kabli iwiatlowodowych, miedzianych oraz linii

radiowych,

.

eksploatacje

w tym

system6w klimatyzacji

gwarantowanego zasilania wqzl6w,

.

usuwanie awarii i usterek eksploatowanej infrastruktury teletechnicznej.

Biorqz pod uwagq do6wiadczenia plynEce ze wsp6lpracy z ENERGo-TEL s.A. mo2emy z pelnym przekonaniem
polecia ENERGO-TEL S.A. jako wiarygodnego i uczciwego partnera do szerokie.j wsp6lpracy w bran2y

telekomunikacyjnej, kt6ry w spos6b rzetelny, odpowiedzialny i terminowy wywiEzu;e sie z powierzonych zada6.
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