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Naše firma již delší dobu se zabývá bezdrátovým přenosem a může tak svým zákazníkům nabídnout kvalitní a technicky vyzrálou síť. Naše síť je
postavena na Linux router, připojení koncových uživatelů je řešeno v bezlicenčním pásmu 2,4GHz, 5,4GHz,5,8GHz (standardu IEEE 802.11
a,b,g). Páteřní linky jsou realizovány na kmitočtu 2,4 5,8 a 10GHz. Veškeré produkty jsou testovány a bezdrátové komponenty jsou homologovány
ČTU. Síť je neustále inovována. Veškeré routery v naší síti jsou monitorovány proti výpadku 24 hodin denně pro zajištěni co nejplynulejšího
provozu.
Neustále rozvíjíme sortiment výrobků a širokou škálu služeb z této oblasti tak, abychom byli Vaším preferovaným dodavatelem v oboru výpočetní a
kancelářské techniky. Mezi naše další aktivity patří vytváření bezdrátové počítačové infrastruktury pro firmy i jednotlivce, realizace a zajišťováním
provozu telekomunikačních a internetových projektů a sítí na míru, správa počítačových sítí, VoIP telefonování po internetu, prodej výpočetní a
kancelářské techniky.
Nabízíme další služby v této oblasti:
- Provádíme měření antenních systémů a antén do kmitočtu 6 GHz a spektrální analýzu do kmitočtu 12 GHz. Vše je prováděno na moderních
přístrojích firmy Rothert&Schwarz.
- Revize elektrických a elektronických zařízení
- Prodej modelářské techniky
- Nově provádíme instalace a nastavování digitaní satelitní televize
- Zřizujeme dekodování CZ programu, nastavujeme a meříme kvalitu příjimaného signálu - kvalitní měřící technikou
Věříme, že k pohodovém nákupu u nás přispěje také přátelská firemní kultura a individuální přístup, který se snažíme s našimi zákazníky budovat.
Od 23.1.2009 založení společnosti OK-NET.CZ s.r.o.
Společnost se zaměřuje na poskytování internetových služeb, Voip telefonu, prodej a servis výpočetní techniky, poradenská činnost v oblasti
výpočetní techniky.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25773, podnikající na základě
osvědčení č. 2581 vydané Českým telekomunikačním úřadem. Firma poskytuje Internet jako službu veřejnou

Oznámení
dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích: Všechna rozhraní komunikační sítě OK-NET odpovídají platným
standardům a doporučením IEEE:

Typ rozhraní:

Označení dle ITU-T:

FO ethernet 100Base-FX
FO ethernet 1000Base-FX
FO ethernet 100Base WDM
FO ethernet 1000Base WDM

IEEE 802.3U-TX/FL
IEEE 802.3z
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ah-2004

LC,
LC,
LC,
LC,

Ethernet 100Base-TX
Ethernet 1000Base-T,TX

IEEE 802.3-2002
IEEE 802.3-2002

RJ45
RJ45

Wi-Fi 2,4GHz
Wi-Fi 2,4GHz

IEEE 802.11b,g,n
IEEE 802.11a,n

RSMA, Nm, Nf
RSMA

Provedení konektoru:
SC,
SC,
SC,
SC,

E2000
E2000
E2000
E2000

Oznámení v souladu s povinnostmi vyplývajícími z §73 zákona č. 127/2005 Sb. uveřejněno na internetových stránkách
www.ok-net.cz
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