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Devlet için Global Xpress
Yeni nesil Ka-band iletişim ağı 





Global Xpress, Inmarsat’ın Ka-bandında çalışan ve halihazırda L-bandında 
sunulan Inmarsat hizmet yelpazesini mükemmel şekilde tamamlayan küresel, 
yüksek kapasiteli yeni nesil uydu iletişim ağıdır.

Global Mobilite
Global Xpress, ileri VSAT çözümlerinde 
daha yaygın olarak bulunan veri hızları 
ile L-Bandı terminallerinin mobilitesini 
ve global kapsama yeteneklerini teknik 
zorluklar ve ilişkili idari giderler olmadan 
bir araya getirir.

   Tek operatör
   Tek global iletişim ağı
   Tek abonelik
   Tek terminal
   Hızlı kullanıma alma
   Sorunsuz bağlantı

Kullanım Kolaylığı – Tek 
dokunuşla devreye sokma
Inmarsat’in devlete yönelikGX abonelik 
hizmetleri Global Xpress iDirect Velocity 
ağı üzerine inşa edilmiştir ve tek tuşla 
devreye sokma ve kapsamlı, uzaktan 
ağ yönetimi sağlamak için Inmarsat’ın 
kendine has GX çekirdek modülünü 
kullanır.

Güvenilirlik
Inmarsat’ın I-4 ağı için tamamlayıcı 
olarak tasarlanan Global Xpress 
hizmetleri, geleneksel VSAT ağlarında 
yaşanan semptomatik sinyal kayıplarını 
önleyecek şekilde uydu ağları arasında 
otomatik geçiş sağlar.

Küresel Güvenlik
30 yılı aşkın süredir devlet müşterilerine 
hizmet veren bir operatörün sunduğu 
güvenli iletişim mevcuttur. Tüm veriler 
ve sinyalizasyon kriptoludur ve devlet 
müşterilerine Inmarsat’ın en yüksek 
güvenlik standartlarında hizmet güvencesi 
ile sunulmaktadır.

Esneklik
Yüksek ulaşılabilirlik ile garantili veri 
hızlarından paylaşımlı hizmetlere kadar ve 
bu aralıktaki her türlü hizmet, operasyonel 
gereksinimlerinize ve bütçe koşullarınıza 
uygun şekilde sunulmaktadır.

Fiyatlandırma Seçenekleri
Esnek fiyatlandırma ve servis seçenekleri 
ile bölgesel veya küresel abonelik 
hizmetleri arasından seçim yapabilirsiniz:

   Bireysel terminal planları
   Yönetilen band genişliği havuzu

Askeri Uydu Haberleşmesi 
Faydalı Yükü
WGS Mil-Ka ve benzeri yetenekleri 
arttırmak maksadıyla yönlendirilebilir 
nokta huzmelerde kiralık Mil-Ka bandı 
band genişliği hizmetleri kullanılabilir 
ve bu sayede mevcut terminaller ve 
altyapı kullanılarak yetenek genişlemesi 
sağlanabilir. Inmarsat güvenli ağ 
geçitlerinde iletişim ağları barındırılabilir.
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Nasıl satın alabilirsiniz? 
Inmarsat bir dizi çözüm ortağı ya da servis sağlayıcı üzerinden 
satış yapmaktadır. İhtiyaçlarınıza uygun olan partneri bulmak için 
lütfen inmarsat.com/partners adresini ziyaret ediniz ya da  
+44 (0)20 7728 0000 üzerinden satış departmanımızı arayınız.


