SPOĽAHLIVOSŤ. VÝKON. FLEXIBILITA.

VIR TUÁ LNY SERVER
Hovoríme to na rovinu. Naše VPS nie sú najlacnejšie na trhu, ale najkvalitnejšie. Také, aké by
sme si chceli sami kúpiť. Riešenie je postavené na moderných technológiach a je vhodné
pre náročné projekty, ktorým už nepostačujú možnosti zdieľaného hostingu (e-shopy, portály
alebo aplikácie s veľkou návštevnosťou). Preneste si vaše dáta do nášho cloudu ešte dnes a
ušetrite na vlastnej infraštruktúre.

Vsaďte na rýchlosť a výkon

————
Ak sme na niečo obzvlášť pyšní, tak je to
mnohonásobný výkon progresívneho SSD
úložiska Nexenta. Tú rýchlosť uvidíte a
pocítite. Samozrejmosťou sú prvky zvýšenej
dostupnosti a redudancie. Tradičné točivé
disky u nás už rozhodne nenájdete.

Spoľahnite sa na vysokú dostupnosť
————

Buďte sami sebe pánom

Dostupnosť vašich služieb posúvame na
maximálne hranice. Naše VPS ponúkajú
prémiovú funkcionalitu high-availability (HA).
To znamená, že v prípade problému je VPS
za behu zmigrované na iný server v rámci
dátového centra.

Všetky parametre VPS sú ľubovoľne
nastaviteľné podľa vašich potrieb.
Kedykoľvek je možné ich meniť tak, ako
rastie vaša stránka či aplikácia. Žiadne
viazanie sa na balíček, či skokové zmeny.
Sami si zmeňte počet procesorov, veľkosť
operačnej pamäte, či diskov.

————

VŠETKO, ČO ČAKÁTE, A EŠTE NIEČO NAVIAC

VÝ H ODY VI R TU Á LNYCH SE RVE ROV OD NÁ S

Snapshoty ZADARMO

Online do 60 sekúnd

7 dňový trial

Cestovanie v čase je možné! Pred
zásadnými zmenami je vždy dobré mať
istotu, že môžete urobiť krok naspäť. So
snapshotmi si jednoducho odložíte aktuálny
obraz vášho VPS, aby ste sa vyhli
zbytočným problémom v budúcnosti.

Po výbere operačného systému a
požadovaného CPU, RAM a diskového
priestoru bude VPS v priebehu pár okamihov
automaticky vytvorené a sprístupnené.
Rovnakú filozofiu máme aj pri zmene
parametrov.

Stačí jedenkrát zažiť, ako stokrát čítať.
Vyskúšajte si virtuálny server na 7 dní bez
akýchkoľvek poplatkov a obmedzení.
Samozrejme s plnohodnotným výkonom.
Garantujeme vám, že iné už nebudete
chcieť.

www.websupport.sk

obchod@websupport.sk

V1

V3

V5

V8

1 x vCPU

2 x vCPU

8 x vCPU

16 x vCPU

512 MB RAM

1 GB RAM

8 GB RAM

32 GB RAM

15 GB SSD

25 GB SSD

200 GB SSD Disk

500 GB SSD Disk

8 , 77 € /

1 6 ,5 4 € /

12 4, 33 € /

42 1, 35 € /

m es i ac

m es iac

mesi ac

mesi ac

Jednotlivé parametre je možné ľubovolne meniť v rozmedzí setupu V1 až V8.
Ceny sú uvedené s 10% zľavou pri platbe za 12 mesiacov a bez DPH.
Virtuálny server je plne v správe zákazníka. Operačný systém Windows je na VPS aktivovaný až po jeho uhradení.

Čo je to VPS?
VPS je skratka pre virtuálny server (z anglického Virtual Private
Server). Ide o softvérovo definovaný server s vlastným operačným
systémom a vlastnosťami fyzicky dedikovaného servera. Vy
rozhodujete, čo sa naň nainštaluje (aký softvér, aplikácie a
nastavenia) a ako využijete jeho systémové zdroje. Tie sú čiastočne
rozdeľované medzi viacerých zákazníkov.

Aké sú výhody virtuálneho servera?
Virtuálny server vám umožní prevádzkovať aplikácie, ktoré nie je
možné mať umiestné na zdieľanom hostingu. A to buď z dôvodu
špeciálnej konfigurácie, inštalácie nástrojov alebo knižníc. Zároveň
poskytuje lepší výkon pre náročnejšie a navštevovanejšie weby.
Virtuálny server je dostupný ihneď a jeho parametre je možné meniť
podľa potrieb kedykoľvek bez čakania na support technika. Výhodou
VPS je aj fakt, že starostlivosť o virtualizačnú platformu je na nás.

Je možné meniť parametre VPS počas predplateného obdobia?
Áno - parametre virtuálneho servera si môžete kedykoľvek pohodlne
sami upraviť vo svojom Webadmine. Zmeny sa prejavia ihneď po
uhradení cenového rozdielu. Momentálne je možná zmena
parametrov VPS len smerom nahor.

Čo sa stane, keď skončí 7 dňová skúšobná doba?

Ako dokážem spravovať môj virtuálny server?
Priamo Webadmin ponúka možnosti na obsluhu životného cyklu VPS
- je možné ho reštartovať, prihlásiť sa naň alebo mať prehľad čo sa
na serveri deje vďaka základnému integrovanému monitoringu.

Mám plný root/administrátorský prístup na server?
Áno, prístup na virtuálny server nijako neobmedzujeme - to určite
poteší každého pokročilého užívateľa, ktorý má rád sám všetko pod
kontrolou.

Virtuálny server sa po 7 dňoch od uplynutia skušobnej (trial) doby
vypne. Po 7 dňoch od vypnutia budú zmazané aj dáta virtuálneho
servera. Ak uhradíte platbu v rozmedzí týchto 14 dní, server bude
znova zapnutý aj s jeho dátami.

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.

www.websupport.sk

obchod@websupport.sk

