
Adatközpont és felhő szolgáltatások / Adatközponti szolgáltatások / Szervermegoldások / Szerver Bérlet

SZERVER BÉRLET  
IGÉNY SZERINTI
KAPACITÁSBŐVÍTÉS
Bármikor előfordulhat, hogy váratlanul elégtelenné válik egy vállalat 
szerverkapacitása. Egy új szerver megrendelése és üzembe helyezése azonban 
időbe kerül. Ebben az esetben tökéletes megoldás az Invitech Solutions szerver 
bérlet szolgáltatása.

•  Különféle márkájú és konfigurációjú, nagy teljesítményű szerverek  
állnak rendelkezésre.

•  Gépeink egyaránt alkalmasak üzleti rendszerek és weboldalak, 
levelezőrendszerek, alkalmazások kiszolgálására.

•  A berendezések saját raktárkészletről, rövid határidővel üzembe állíthatóak.
•  A szolgáltatás akár rugalmas időtartamra is igénybe vehető.

Költséghatékony,
Havidíjas, testreszabott 

megoldás

EGY SAJÁT SZERVER
BEÁLLÍTÁSA HOSSZABB IDŐT 

VESZ IGÉNYBE



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

A szolgáltAtás előnyei
•  Nincs egyszeri beruházás
•  Tervezhető havi költségek
•  Akár 15–30% költségcsökkenés a saját szerverrel szemben
•  Professzionális hardverek piacvezető gyártóktól
•  Gyors üzembeállítás
•  Megbízható működés: az Invitech Solutions elvégzi a szerver 

üzemeltetését, felügyeletét, a hibaelhárítást és a karbantartást
•  Dedikált hibabejelentő és operátori csapat a 24/7 órás üzemeltetéshez
•  Testreszabott szolgáltatás: az aktuális igényekhez igazítható kapacitás
•  Szükség esetén a bérszerver nagyobb teljesítményű konfigurációra cserélhető
•  Tartalék alkatrészek és szerverek a gyors és hatékony hibaelhárításhoz
•  Interneten keresztüli teljes körű hozzáférés a szerverekhez

Miért Az invitech 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.

KApcSolódó SzolgáltAtáSAINK:
• Szerver Elhelyezés
• Szerver Virtualizáció

Megeshet, hogy gyorsan,  
vagy csak ideiglenesen kell  
szerverkapacitást bővíteni.

Bérleti konstrukciónk keretében azonnal,  
havi díjért juthat optimalizált 

szerverhez.
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