KÖZPONTI ADATTÁROLÁS
A megbízható üzletvitel alapja

Kiemelkedő teljesítmény
megbízhatóan
Az adatközponti megoldásaink mellé
igénybe vehető menedzselt adattárolási
szolgáltatás a megbízhatóságot
és a kiemelkedő teljesítményt ötvözi
költséghatékony módon.
Az eltérő teljesítményigényeknek
és a tervezett költségszintnek megfelelően
a szolgáltatásból többféle csomag
áll rendelkezésre. Az üzleti igények
változásához igazodva, akár szolgáltatás
kiesés nélkül módosíthatók mind a méret,
mind a teljesítmény paraméterek.
A kiválasztott csomagon belül adaptív
teljesítmény hangolás biztosítja a
használathoz igazodó teljesítményt.
A megoldás számos módon támogatja
a nagyfokú adatbiztonságot.
A zökkenőmentes üzletmenetet a magas
rendelkezésre állás és gyors elérés
biztosítja.
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A szolgáltatás
megoldást kínál:
Fájl és web szolgáltatásokhoz.
Adatbázisok tárolásához.
 lkalmi projektek, migrációk esetén
A
átmeneti tárhelyként.
Virtuális szerverek tárterületeihez.
Fejlesztői és teszt másolatok tárolására.
 agyobb módosítások előtti biztonsági
N
másolatok készítésére.

Biztonságos, testre szabott megoldás, üzemeltetési kockázatok nélkül.
Az adatok tárolása kritikus fontosságú,
de nem biztos, hogy adottak hozzá
az eszközök. Az Invitech nagy
rendelkezésreálllást és performanciát
biztosító megoldást kínál.
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Szolgáltatás előnyei
Folytonos, biztonságos üzletmenetet
garantál.
 avidíjas konstrukció, beruházás
H
nem szükséges.
 ugalmasan bővíthető, az igényekhez
R
igazítható megoldás.
 enedzselt adattárolási szolgáltatás
M
felügyeletét 7/24 órában, képzett
szakemberek végzik.
Az igényekhez igazítható teljesítmény.
Modern technológiák alkalmazása.
Folyamatos technológiai fejlesztés.
Ideiglenes igények kiszolgálása.

Opcionális szolgáltatások
Szerver Virtualizáció
Szerver Bérlet

Miért az Invitech
 özel két évtizedes tapasztalattal
K
rendelkezünk az integrált informatikai és
telekommunikációs szolgáltatások terén.
K
 omplex, testre szabható, költséghatékony
megoldásokkal támogatjuk közel 6 ezer
üzleti partnerünket.
 z Invitech tapasztalatára, munkatársaink
A
szakértelmére, a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott, egyedi
megoldásokat nyújtunk.
 állalatunk nemrégiben nyerte el
V
a Microsoft Gold Partner Datacenter
Competency minősítést, de a világ
legnagyobb szoftvergyártója már
korábban is több szakterületre kiadott
tanúsítvánnyal ismerte el tevékenységünket.
 uditált ISO minősítéseink ISO9001,
A
ISO 20000:1, ISO 270001 és az ITIL
módszertan alapján szabályozottan
és megbízhatóan működünk
és üzemeltetünk.

Szerver Elhelyezés
Adatmentés (Veeam)
További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.
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Üzleti ügyfélszolgálat: 1444

kapcsolat@invitech.hu

