İstediğin An İstediğin Yerde,
Sınır Olmadan İnternet

S O R U N S U Z , H I Z L I İ N T E R N E T A R T I K D A H A K O L AY
Hızlı ve kolayca bağlanabilen internet bağlantısı, büyük şehirlerde bile kimi zaman zor bulunan
bir şans. Değişen altyapı, hızlı yapılaşma sırasında daha düşenmemiş internet bağlantıları, kopan
altyapı kabloları... Şehirlerin dışında ve kırsal kesimlerde ise hızlı ve güvenilir internete ulaşmak
oldukça zor olabilir.
Superuydu ve temsilcisi olduğu AvantiTM uydu ağı ve ekipmanı ile her tür hava şartında çalışabilen,
yüksek upload hızlarına sahip, kolayca kurulabilen uydu geniş bant veri iletişim hizmetlerine
ulaşabilirsiniz. Superuydu’nun sağladığı servisler, Türkiye’nin her yerinde sorunsuz ve her hava
şartında çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. Uydu üzerinden doğrudan yurt dışına yönlenen
bağlantınız, websitelerine ve diğer kaynaklara karasal bağlantılar kadar hızlı ulaşır.

SUPERUYDU: GÜVENLİ, SÜREKLİ, UYDU İLETİŞİM HİZMETLERİ
Superuydu, BT altyapıları için genişbant uydu iletişim servisleri sağlayan özelleşmiş bir servis sağlayıcıdır. Uydu hizmetleri haricinde, Superuydu, IP ağları için alt yapı ve internet bağlantı hizmetleri
de sunmaktadır.
Superuydu’nun Ortadoğu ve Türkiye’de kuruluğu 2012 yılından bu yana 16000’den fazla, küçük,
ortaboy ve büyük ölçekli işletmelere internet ve bağlantı hizmetleri sundu. Ortadoğudaki geniş bayi
ağı ve 7X24 teknik desteği ile sorunsuz ve hızlı teknik çözümlere (5 saat içinde yerinde müdehale)
kolayca ulaşabilirsiniz. Superuydu, birden fazla uydu operatörü ve üstün yer hizmetleri sayesinde,
çok yüksek bağlantı devamlılığı isteyen bağlantı gereksinimlerine cevap verebilir.

YENİ NESİL UYDU BAĞLANTISINDA
NELER SUNAR?

•

Superuydu’nun sunduğu, yeni nesil uydu veri iletişim

servisleri, hem upload (veri gönderme) hem de download
(veri indirme) özelliği sunar. Ek bir telefon bağlantısına ihtiyaç duyulmamaktadır

•

Superuydu ve temsilcisi olduğu AvantiTM ekipmanı her ev

için ayrı ayrı temin edilir. Ekipmanı paylaşmanız ya da ayrıca satın almanız gerekmez. İhtiyacınız olan bir modem ve
uydu bağlantısı için gerekli olan malzemelerdir.

•

Superuydu, uydu internet bağlantısı, yüksek başlangıç

ve ekipman maliyetleri gerektirmez. Alışılageldiği gibi sadece kota ve hız üzerinden fiyatlama yapılır.

KANITLANMIŞ TEKNOLOJİ

Teknolojisi
• Superuydu, WEB ve TCP hızlandırma ile, çok detaylı sayfala-

• Bilgisayar ya da TabletPC’nizde ek yazılım yüklemeniz gerek-

rın gösteriminde ek hız kazanımı

mez

• Dahili güvenlik özellikleri

• Uydu çanak ve kontrol ünitesi (receiver/transmitter) ve

• 10 / 100 Mbps’lik Ethernet arabirimi

modem’den oluşan set sağlanacaktır

• İnsan sağlığını tehdit etmeyen frekans kullanımı

• Her hava şartına uyan ACM (Adaptive Case Modulation)

• 7X24 teknik destek

AVANTI 10

AVANTI 20

AVANTI 30

AVANTI 50

AVANTI 100

Upload Hızı

15 Mbps

15 Mbps

15 Mbps

15 Mbps

15 Mbps

Download Hızı

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Kota Miktarı

10 GB

25 GB

30 GB

50 GB

100 GB

* Tüm paketlerde, gece sınırsız erişim ** Tüm tarifler, İÖV ve KDV içerir. Paket fiyatları için lütfe Superuydu’ya ulaşınız.
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Daha yüksek hızlara ihtiyaç duyan müşterilerimiz
için yüksek kapasite ve hız kayıpsız VPN
hizmetlerimizden
yararlanabilirler.

