ZAMERAJTE SA NA BIZNIS

VIRTUÁLNE DÁ TOVÉ CENTRUM
Nezáleží na tom, či ide o desiatky alebo stovky virtuálnych serverov. Virtuálne dátové centrum
(VDC) v sebe kombinuje otvorenú platformu OpenStack, zázemie značkového hardvéru,
vysoko dostupnú infraštruktúru, skúsenosti a skvelý manažment. Nechajte sa zlákať
jedinečným "enterprise" riešením na prevádzkovanie výkonných virtuálnych serverov. Všetko
podľa vašich aktuálnych potrieb.

Infraštruktúra na mieru

vysoký Výkon

Jednoduchý a moderný manažment

————

————

————

Zabudnite na tradičné komplikované dátové
centrum. Zdroje virtuálneho dátového centra
si sami prerozdelíte podľa vašich predstáv
medzi virtuálne servery. Získajte novú
platformu pre Infrastructure as a Service
(IaaS), ktorá ponúka výpočtový výkon, sieť a
úložisko.

Aj virtuálne veci musia mať kvalitný základ. O
to viac, ak sú na ňom prevádzkované služby,
na ktorých vám záleží. Enterprise servery s
Xeon procesormi, 40Gbps networking a
výkon progresívneho SSD úložiska Nexenta
to jednoznačne spĺňajú.

Žiadne dlhé a komplikované príkazy zo
shellu. Vytváranie či úprava parametrov
virtuálnych serverov je len na pár kliknutí.
Rovnako aj sieťová konfigurácia a nastavenie
firewallu. Získajte prehľadné, intuitívne a
rýchle webové rozhranie pre vašu prácu.

VŠETKO, ČO ČAKÁTE, A EŠTE NIEČO NAVIAC

VÝ H ODY VI R TU Á LNE HO DÁ TOVÉH O C ENTRA

Online za pár minút

maximálna flexibilita

Predvídajte a šetrite

Ihneď po výbere parametrov a úhrade bude
váš privátny cloud automaticky vytvorený a
sprístupnený. Následne si v ňom môžete
vytvárať virtuálne servery a priraďovať im
jednotlivé zdroje.

Upravujte si jednoduchým a rýchlym
spôsobom parametre virtuálneho dátového
centra kedykoľvek, keď budete potrebovať.
To všetko z pohodlia intuitívneho a
prehľadného WebAdmina.

Vašu spokojnosť vieme uspokojiť aj lepšou a
výhodnejšou cenou. Stačí si objednať
produkt na viac mesiacov vopred a ušetríte
nemalé náklady. Väčšie množstvo virtuálov
je ekonomicky výhodnejšie, ako samostatné
VPS.
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VDC1

V DC 2

VD C3

VD C4

8 x vCPU

12 x vCPU

16 x vCPU

24 x vCPU

8 GB RAM

18 GB RAM

42 GB RAM

96 GB RAM

50 GB SSD Disk

200 GB SSD Disk

300 GB SSD Disk

400 GB SSD Disk

1 x Verejná IP

2 x Verejná IP

4 x Verejná IP

6 x Verejná IP

9 5, 45 € /

2 2 4,2 8 € /

47 1, 69 € /

97 9, 56 € /

m es i ac

m es iac

mesi ac

mesi ac

Ceny sú uvedené s 10% zľavou pri platbe za 12 mesiacov a bez DPH.
VDC aj virtuálne servery sú plne v správe zákazníka.

Čo je to VDC?
Virtuálne dátové centrum (alebo aj virtuálny privátny cloud) je
efektívne riešenie, ako prevádzkovať väčšie množstvo virtuálnych
serverov (VPS). Systémové zdroje pridelené VDC podľa potreby
rozdelíte medzi jednotlivé virtuálne servery.

Je možné meniť parametre VDC aj počas predplateného
obdobia?
Áno, parametre Virtuálneho dátového centra si môžete kedykoľvek
sami upraviť vo svojom WebAdmine. Zmeny sa prejavia ihneď po
uhradení cenového rozdielu. Pokiaľ nie sú využité všetky systémové
zdroje, tak je možná aj zmena smerom nadol. Služba VDC je
faktúrovaná za mesačné odbdobie, prípadne za 6 resp. 12 mesiacov
s 5 resp. 10% zľavou.

Ako dokážem spravovať moje VDC?
Administrácia sa odohráva na portáli, na ktorého používanie vám
stačí moderný internetový prehliadač. Predchádzajúce skúsenosti s
OpenStackom sú fajn, ale nie sú nevyhnutné. V prípade potreby
vieme zabezpečiť všetku operatívu ku cloudovému prostrediu a
zákazník má prístup len na virtuálne servery. Stačí nás kontaktovať

Čo ak mám záujem o virtuálne servre v rámci VDC, ale neviem si
ich nastaviť?
To nie je žiadny problém. Adminstrácia každého servera vyžaduje
množstvo technických znalostí. So službou Správa Serverov vám
poskytneme v danom časovom rozsahu plnohodnotnú asistenciu pri
jeho správe.

Mám záujem o prevádzku 1-2 VPS, je VDC vhodná služba pre
mňa?
Ak neplánujete v najbližšej dobe výrazné zmeny, odporúčame vám
vybrať si z našej ponuky virtuálnych privátnych serverov, ktoré
ponúkajú širokú škálu individuálnej konfigurácie.

Čo ak potrebujem iné množstvo zásahov?
Pred každou operáciou dostanete informáciu o predpokladanej dĺžke
zásahu. V prípade, že ide o časovo náročnejšie operácie je možné si
dokúpiť ďalšie hodiny. Dohodnite si lepšiu cenu pri správe viacerých
serverov.

Vy u ži te ná š ind ivid uál ny prístup
Či už potrebujete riešenie na mieru alebo len uistiť ohľadom nejasností, sme tu pre vás.
Neváhajte nás kontaktovať a určite spoločne nájdeme spôsob ako uspokojiť vaše potreby.
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