
Faster, Safer, Better Way
to Deliver Content

SEKILAS JUPITER CDN

Jupiter CDN adalah layanan CDN yang menyediakan POP
secara global dengan kekuatan di Asia, khususnya di
INDONESIA dengan jaringan server berkinerja tinggi yang
dapat membawa konten lebih dekat ke pengunjung dan
memungkinkan setiap organisasi untuk mendapatkan:
 Kemudahan dan hemat biaya untuk pengiriman konten

yang cepat, aman, dan handal kepada audien, dimanapun
berada.

 Penyampaian konten dengan perangkat apapun, dengan
format yang tepat.

 Nilai yang berharga tentang pengguna konten tersebut.
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FITUR JUPITER CDN

Jupiter CDN menawarkan beberapa fitur, diantaranya:
 Jangkauan global, dengan PoP CDN di seluruh dunia.
 Pengiriman konten yang cepat di manapun melalui HTTP,

RTMP, HDS, HLS, dan Smooth.
 Pengiriman ke hampir semua perangkat dengan aman,

termasuk PC, laptop, tablet, atau ponsel yang menjalankan
Windows, Linux, iOS atau Android.

 Dapat menghandle beragam pengkodean video, termasuk
standar industri H.264, dengan multibit rates.

 Perlindungan konten dari akses yang tidak sah, termasuk
batasan alamat IP, "pemblokiran geografis" (batasan
geografis) dan otentikasi berbasis token (memungkinkan
pembatasan multi level berdasarkan logika bisnis).

 Log penggunaan untuk penagihan dan analisa
data. Sebuah add-on khusus, yang dapat membuat
proses persiapan dan publikasi video sangat mudah.

With a great local and global coverage, Jupiter CDN can
deliver content faster, safer and better, to any device,
anywhere.

Jupiter CDN Solutions helps content publishers and network
service providers profit from delivering a better Internet
multimedia experience to their customers.

JANGKAUAN CDN YANG LUAS

LAYANAN JUPITER CDN

Jupiter CDN menawarkan layanan sbb:
 Web-acceleration – cara cepat dan

hemat biaya dalam memperluas
jangkauan situs web.

 File-download – penyampaian aset
digital yang cepat, terukur dan efisien,
seperti video, patch perangkat lunak
atau update game.

 Video on demand (VoD) – kualitas
video streaming yang lebih baik, dari
film hingga video korporat atau rumah.

 Live-streaming – cara yang handal
untuk melakukan siaran langsung,
termasuk kemampuan untuk pause,
mundur dan melanjutkan live-stream.

Dengan jangkauan yang luas baik lokal maupun global,
Jupiter CDN dapat menghadirkan konten lebih cepat, aman
dan lebih baik, pada perangkat apa pun, dan di manapun.

Solusi CDN kami membantu penerbit dan penyedia layanan
jaringan memperoleh keuntungan dengan menghadirkan
pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan mereka.

DAFTAR HARGA

END USER
Trafik s/d 5TB Rp. 5000/GB/bulan.
Trafik lebih dari 5TB Rp. 4000/GB/bulan.
Trafik lebih dari 10TB Hubungi Kami.

PARTNER / RESELLER
Mulai dari Rp. 3000/GB/bulan. Hubungi Kami.


