SZERVER ELHELYEZÉS
EGY BIZTOS HELY
Nem az jelenti az igazi biztonságot, ha az irodájában, maga mellett tudhatja
a szerverét. Ha a professzionális üzemeltetés feltételei nem adottak,
számos gond léphet fel:

Nem szükséges
saját szervertermet
fenntartania

• A szerverért felelős szakember nem mindig tud rendelkezésre állni;
• Gyakorivá válhatnak a szerverproblémák, leállások;
• Kiesést okozhatnak a karbantartások, szoftverfrissítések;
• Adatvesztés vagy egyéb kár keletkezhet áramszünet, túlhevülés vagy
tönkrement alkatrészek miatt.

N AGYO B B M E NNY ISÉG Ű SZERV ER
E L H E LY E Z É SE VAG Y E G Y ED I B IZTONSÁGI
M E GO LDÁ S OK IG É NY LÉS E ESE TÉN:
• Külön dedikált területet bérelhet, ahol infrastruktúráját elhelyezheti;
• A terület lehet a közös ügyféltérben, vagy akár külön, egyedi igények szerint
kialakított teremben;
• A bérelt területhez teljes műszaki infrastruktúrát nyújtunk;
• Igény szerint kialakítható egy zárt biztonsági ketrec, amihez egyedi
beléptető is telepíthető, sms- és e-mail riasztású nyitás-érzékelővel.
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A szolgáltatás előnyei

M iért az I nvitec h Solutions?
• Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai
és telekommunikációs szolgáltatások terén.
• Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk
közel 6 ezer üzleti partnerünket.
• Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa
megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek,
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.
• Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,
egyedi megoldásokat nyújtunk.

Üzleti ügyfélszolgálat: 1444 | Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

Egy saját szerverterem üzemeltetése
beruházást igénylő, összetett feladat.
Az Invitech Solutions folyamatos műszaki
operátori és biztonsági felügyeletet
biztosít az adatközpontjaiban
elhelyezett szerverekre.

Kapcsolódó szolgáltatásaink:
• IT biztonság tanácsadás
• DLP (Adatszivárgás megelőzés)
• Tűzfal szolgáltatás
• IPS/IDS szolgáltatás
• Vírus és spamszűrés
• Üzleti internet szolgáltatás
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• Nincs szükség saját szerverteremre
• Beruházás nélkül igénybe vehető, fix havidíjas szolgáltatás
• Költséghatékonyan, energiatakarékosan üzemeltethető vállalati szerverek
• Biztonságos környezet
• Elkerülhetőek az áramszünet, illetve tűz miatti kiesések, a tönkremenetelből származó adatállomány vesztések és a lopásból származó hátrányok
• 24/7 órás rendszerfelügyelet és operátori szolgálat
• Interneten keresztül teljes körű hozzáférés az adatokhoz
• Redundáns infrastruktúra, akár 99,999% rendelkezésre állás
• Nagy adatátviteli sebesség: 100 Mbit/s-től akár több 10 Gbit/s-ig

