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DEDIKOVANÝ SERVER
Nezdieľaný, dedikovaný server predstavuje to najlepšie riešenie, aké súčasný trh ponúka.
Najmodernejšie technológie zaručujú maximálny výkon a priamu kontrolu pre vaše projekty či
aplikácie. Okrem toho vám dedikovaný server zaručí aj vyššiu dostupnosť doplnkových
služieb.

Spoľahnite sa na kvalitu značky Dell

Zbavte sa starostí o hardvér

Získajte prémiové poistenie zdarma

————

————

————

Za tieto servery dáme ruku do ohňa! Veď my
sami ich používame na prevádzku desiatok
tisíc služieb. Ponúkané konfigurácie sú
zložené zo značkových komponentov a
určené pre nasadenie "mission critical"
aplikácií. Investujte múdro a získate najlepší
pomer cena : výkon v tejto kategórii.

Počas celej doby používania leží starostlivosť
o hardvér na našich pleciach. Vďaka 24/7
proaktívnemu monitoringu komponentov,
náhradným dielom priamo v datacentre a
zmluvnej podpore od firmy Dell vieme
promptne reagovať na akýkoľvek HW
problém. Dokonca sa vieme zmluvne
zaviazať ku garantovanému reakčnému času
4 hodiny (SLA - servicelevel agreement).

To, čo inde dostanete len za príplatok, my
považujeme za štandard. Preto ku každému
dedikovanému serveru pridávame extra
napájanie, extra konektivitu a disky v RAID 1.
Tie budú Vašou poistkou v prípade
nepredvídaných hardvér problémov. My tak
získame dostatok času na nápravu a vy
prevádzku aplikácie bez obmedzení.

VŠETKO, ČO ČAKÁTE, A EŠTE NIEČO NAVIAC

VÝ H ODY DED I KOVANÝCH SERVE ROV OD NÁ S

Riešenie na mieru nebude problém

Myslite dopredu a ušetríte

Výkon len a len pre vás

Ak máte špecifické požiadavky na
konfiguráciu servera, storage, siete či
virtualizácie, operačného systému a
aplikácií, radi vám vyhovieme. Stačí nás
kontaktovať.

Konfiguráciu ponúkaných serverov sme
navrhli pre splnenie nášho cieľu - tým je vaša
spokojnosť. Ak ju vieme ešte vylepšiť
priaznivou cenou, prečo nie. Stačí si server
objednať na viac mesiacov vopred a ušetríte.

Server je len váš a o jeho zdroje sa
nemusíte s nikým deliť. Ide o skutočný
fyzický hardvér, ktorý neobsahuje žiadne
“ale”. Máte neobmedzený root/admin prístup,
čiže je plne vo vašej moci.
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S1

S2

S3

S4

Intel Xeon E3-1220
4 jadrá

Intel Xeon E3-1270
4 jadrá + HT

Intel Xeon E5-2620
8 jadier + HT

Intel Xeon E5-2630
10 jadier + HT

16 GB RAM

16 GB RAM

32 GB RAM

32 GB RAM

2x 1TB 7.2K HDD

2x 200GB SSD

2x 200GB SSD

2x 200GB SSD

2x 1TB 7.2K HDD

2x 2TB 7.2K HDD

2x 2TB 7.2K HDD

9 9, 00 € /

1 3 9,0 0 € /

20 9, 00 € /

25 9, 00 € /

m es i ac

m es iac

mesi ac

mesi ac

Ceny sú uvedené bez DPH.
Ušetrená cena je za rovnaké obdobie platené mesačne.
Aktuálnu ponuku serverov nájdete na https://www.websupport.sk/dedikovany-server

Čo je to dedikovaný server?
Dedikovaný server (alebo aj bare-metal) je samostatný fyzický
server, ktorý je celý vyhradený (dedikovaný) pre vás. Vy teda
rozhodujete, čo sa naň nainštaluje (aký softvér, aplikácie a
nastavenia), ako rozdelíte jeho systémové zdroje a o jeho výkon sa
nedelíte s nikým iným.

Aké sú výhody dedikovaného servera?
Dedikovaný server vám poskytne vyšší výkon ako virtuálny server a
aj vyššiu dostupnosť poskytovaných služieb a bezpečnosť. Výhodou
prenájmu je aj fakt, že starostlivosť o fyzické komponenty (hardvér) a
ich servis je na nás.

Môžem upravovať parametre dedikovaného servera?
Áno, je to možné. Servery sú kompletizované z enterprise
komponentov, ktoré sa dajú dopĺňať ako pevné disky (HDD), SDD,
operačná pamäť alebo ďalšie CPU. Ak váš projekt predpokladá
výraznú zmenu konfigurácie servera, radi vám poradíme s
počiatočným setupom hardvéru a jeho možnostiach vertikálneho
škálovania.

Viete poskytnúť vyhradenú linku s garantovaným prenosovým
pásmom?
Naša počiatočná sieťová konfigurácia postačuje pre väčšinu riešení, v
prípade špeciálnych požiadaviek na rýchlosť aj objem dát nás
kontaktujte.

Čo ak potrebujem vyšší výkon, ako dokáže poskytnúť
samostatný dedikovaný server?
Parametre jedného servera je možné individuálne konfigurovať do
extrémnych hodnôt. V prípade potreby existuje možnosť kombinovať
viacero dedikovaných serverov, resp. služby, ktoré poskytuje,
horizontálne škálovať do jedného celistvého riešenia. Stačí nás
kontaktovať na obchod@websupport.sk

Poskytujete aj operačné systémy od spoločnosti Microsoft?
Áno, Windows a aj ďalší softvér je možné licencovať v rámci Services
Provider License Agreement (SPLA) na dedikovaných serveroch.
Softvér nemusíte vlastniť, ale je možné si ho prenajať za mesačný
poplatok, viac informácií o Windows serveroch.

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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