VYSOKÁ DOSTUPNOSŤ, VÝKON A FLEXIBILITA.

S to r age
Nie je to ďalší virtuálny disk pre PC na dokumenty, či zálohovanie. Storage je odpoveď, ako
robiť náročné projekty, ktoré vyžadujú spoľahlivé úložisko dát pripojené k viacerým
dedikovaným, ale aj virtuálnym serverom.

Rýchle a veľké úložisko

Dostupnosť

KAPACITA PODĽA POTREBY

————

————

————

Celá architektúra úložiska je postavená na
Solid State Drive (SSD). Myslíme dopredu,
aby ste vy mohli pohodlne podnikať. Tradičné
"točivé disky" u nás už rozhodne nenájdete.

Dáta sú replikované asynchrónne 1:1 na
identické diskové pole, ktoré je v inom
dátovom centre na opačnej strane mesta. V
prípade potreby sa prepne na toto úložisko.

Disková kapacita je ľubovoľne nastaviteľná
podľa vašich potrieb. Kedykoľvek ju môžete
navýšiť podľa toho, ako bude rásť vaša
stránka či aplikácia. Možná je aj zmena
smerom nadol.

VŠETKO, ČO ČAKÁTE, A EŠTE NIEČO NAVIAC

VÝ HODY Storage

online budete ihneď

Univerzálne použitie

Pre najnáročnejších

Po jednoduchom výbere kapacity bude váš
Storage v priebehu pár okamihov vytvorený
a sprístupnený. Následne si stačí vybrať
servery, ku ktorým má byť pripojený a
môžete začať nahrávať svoje dáta.

Pripojte Storage k viacerým serverom a
ihneď môžete využívať výhody
distribuovaného úložiska pre vaše súbory,
databázy, aplikácie a služby. Navýšiť si
môžete kapacitu VPS, VDC ale aj
dedikovaného servera.

Storage je riešenie kompletne dizajnované
pre najnáročnejších klientov (e-shopy,
portály alebo aplikácie s veľkou
návštevnosťou), ktorí sa spoliehajú na naše
prémiové VPS, VDC a dedikované servery.

www.websupport.sk
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CENOVÁ DOSTUPNOSŤ

Enterprise hardvér

Dáta na Slovensku

Vieme, že mať vlastné "on-premise" servery,
ako úložisko dát je náročné na spoľahlivú
replikáciu dát, servis aj garantovanie vysokej
dostupnosti a výkonu. A navyše, enterprise
polia sú pre mnohých cenovo nedostupné.

Tak ako aj pri iných častiach infraštruktúry, aj
pri Storage spoliehame na kvalitu a podporu
spoločnosti Dell. Dôkazom kvality je, že na
ich serveroch, úložiskách a sieťových
prvkoch prevádzkujeme desiatky tisíc
služieb.

Storage platforma je umiestnená v dátovom
centre v Bratislave, ktoré spĺňa kritériá triedy
Tier III. Ide o plnohodnotnú časť našej
infraštuktúry bez prístupu tretej strany.

PR ÍKLA D P OUŽITI A

n AJČAST EJ ŠI E OTÁZKY OHĽ AD OM storage
Čo je to Storage?
Storage je online diskové úložisko pripojiteľné k jednému alebo aj
viacerým serverom. Takýmto spôsobom sa dá rozšíriť napríklad
kapacita VPS až na niekoľko terabajtov. Pri pripojení k viacerým
serverom máte istotu, že aplikácie vidia rovnaké dáta. Toto je
nevyhnutný predpoklad pre clustrové riešenia a rozkladanie záťaže
(horizontálne škáľovanie).
K akým produktom viem pripojiť Storage?
Služba Storage je dostupná pre všetky serverové produkty od
WebSupport-u, ciže virtuálne servre (VPS), dedikované servre a aj
Virtuálne dátové centrum (VDC).

Je možné pripojiť Storage aj na server mimo WebSupport
infraštruktúry?
Kvôli dizajnu služby, bezpečnosti a zachovaniu jej kvality to nie je
možné.

Je možné meniť parametre Storage aj počas predplateného
obdobia?
Áno - parametre Storage si môžete kedykoľvek pohodlne sami
upraviť vo Webadmine. Zmeny smerom nahor sa prejavia ihneď po
uhradení cenového rozdielu. Pokiaľ to voľná kapacita dovoľuje, tak je
možná aj zmena smerom nadol. Služba VDC je faktúrovaná za
mesačné odbdobie.
Ako dokážem meniť kapacitu Storage?
Priamo Webadmin ponúka možnosť úpravy kapacity podľa vašich
potrieb. Ide o live zmenu, takže sa prejaví ihneď.

Aký operačný systém je potrebný na pripojenie Storage?
Storage je možné pripojiť k štandardným linuxovým distribúciam,
ktoré obsahujú NFS klienta. Vzhľadom na limity implementácie na
strane operačného systému Windows ho preň neodporúčame.

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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