INTERNETT TRANSIT
Når kvalitet betyr noe

Internet Transit fra Broadnet er en profesjonell tjeneste for operatører og bedrifter som gir tilgang til internet, og som tillater
videresalg av internett-tilgangstjenester til tredjepart.
Tjenesten kan leveres med overføringskapasiteter fra 50 Mbits og opp til 10 Gbits mot det offentlige internettet - både
nasjonalt og internasjonalt. Broadnet sikrer kvalitet og oppetid ved å ha flere alternative internasjonale og nasjonale tilknytninger. Dette gir en rask, stabil og pålitelig tjeneste med global tilstedeværelse og dekning.
Broadnet leverer internett og transport i en og samme tjeneste.

Internett Transit leveres med hastigheter opptil 10 Gbps:
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Broadnet har samarbeid med Akamai, om innplassering
av serverpark i vårt kjernenett. Akamai er tilstede i vårt
nettverk på to lokasjoner, i Oslo og Stockholm. Akamai er
bl.a. benyttet av de største distributørene av internsjonale
nyheter og media (video-, tekst- og bilde- nyheter).
TV2 Sumo la i januar 2010 sitt innhold over på Akamai‑
serverne og NRK benyttet samme løsning for distribusjon
av sitt innhold under OL i Vancouver 2010.

Broadnet har avtale om privat peering med Google, noe
som vil gi våre kunder svært gode responstider og tilgang
til Googles internasjonale nettverk og applikasjoner.

I tillegg benytter bl.a. større softwareselskaper Akamai
for fildistribusjon ved oppgradering m.m. Dette kommer
våre kunder til gode ved at man laster ned all informasjon
på kortest mulig tid, og alt styres automatisk via navnetjeneroppslag fra Akamai sentralt. Akamai fungerer kort
fortalt som en cashing server.

I tillegg har vi tilgang på måledata som er innsamlet på
generelt grunnlag mot den enkelte leverandør for svartider og pakketap (måles gjennom utplasserte prober).
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RESPONSTIDER
Proaktivt bruker Broadnet "Looking-Glass" hos de ulike
leverandørene hvor vi regelmessig kvalitetssikrer svartider på ulike destinasjoner.

MULTIHOMING
For ISP-er/Carriere som ønsker å være tilkoblet internett
via Broadnet og andre internett tilbydere (multi-homing),
så støttes BGP4 dynamisk ruting protokoll. Avtales ved
forespørsel.
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