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GTT uppgraderar nätet i Central- och
Östeuropa
11 september, 2018 – GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), den ledande
globala cloud networking-leverantören till multinationella kunder, meddelar
idag att företaget genomför en uppgradering av sitt fibernät i Central- och
Östeuropa. Uppgraderingen av nätverket och utökningen av fiber med hög
kapacitet kommer att ge bättre tillförlitlighet, skalbarhet och prestanda i
företagets tier 1 globala IP-nät, vilket kommer att gynna såväl GTT:s
företagskunder som operatörskunder i regionen.

GTT uppgraderar nätet mellan nätverkspunkterna (point of presence) i
Tyskland, Österrike, Ungern, Bulgarien och Turkiet samt adderar extra
nätverkssträckor, för ökad tillförlitlighet och lägre fördröjning, mellan
Budapest och Sofia. GTT implementerar nästa generations optiska teknik på
dessa sträckor, vilket fördubblar den tillgängliga kapaciteten per fiber, och
ger bättre möjligheter att addera ytterligare kapacitet för att möta kundernas
efterfrågan.
– GTT levererar i enlighet med vår vision att hjälpa våra kunder att koppla
ihop människor över hela organisationer, runt om i världen och till alla
applikationer i molnet, säger Rick Calder, GTT:s globala vd. Central- och
Östeuropa är viktiga marknader för oss och denna nätverksuppgradering ger
oss en ännu bättre uppsättning cloud-nätverkstjänster, som vi kan erbjuda
våra kunder.
Detta pressmeddelande från GTT är en översättning av den ursprungliga engelska
versionen. Syftet är att säkerställa konsekvens i betydelsen mellan de engelska
och svenska versionerna, i händelse av skiljaktigheter så ska den engelska
versionen gälla.

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att
sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga
applikationer i molnet. Våra kunder drar nytta av en enastående
serviceupplevelse baserat på våra kärnvärderingar som är enkelhet, snabbhet
och agilitet. GTT är ett Fortune 50-företag som äger och driver ett globalt
Tier 1-internetnätverk och tillhandahåller en omfattande portfölj av
molnnätverkstjänster till alla platser i världen. För mer information, besök
www.gtt.net
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