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Testre szabható szolgáltatás

Testre szabható
szolgáltatás
Számos olyan helyzet adódhat
egy cég életében, amikor a saját
szerver kiépítése és üzemeltetése
helyett a szerver virtualizáció a jobb
és okosabb megoldás.
 virtuális szerver teljes mértékben képes
A
a fizikai, lokális szerver kiváltására.
 zámos különféle szolgáltatás és funkció
S
kiszolgálására alkalmazható – például
céges honlap, webshop, CRM, ERP.
Interneten keresztül elérhető
és biztonságosan menedzselhető,
paraméterei az aktuális üzletmenet
függvényében skálázhatóak.
 vállalat igényeinek bővülésével a virtuális
A
szerver kapacitásai is azonnal bővíthetőek.
Igény esetén a szolgáltatáshoz előtelepített
operációs rendszer is igénybe vehető.

A legtöbb cég, saját
szerverkapacitásának
csupán 30%-át használja.
Virtuális szerverrel
könnyen optimalizálhatóak
az erőforrások.

Kiválóan skálázható, az Ön
aktuális igényeire szabható
szerver szolgáltatás.
Nagy összegű, kockázatos
beruházás helyett tervezhető
havi díj!

Igény esetén, akár kiemelkedő, 99,9%-os
rendelkezésre állás is biztosítható.
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Szolgáltatás részletezése
A virtuális szerver azt jelenti, hogy
a cég nem vásárol meg saját szerver-számítógépet, hanem egy nagy teljesítményű
szerveren biztosítunk kapacitást
a vállalkozás szoftveresen megvalósított
szervere számára. Így ugyanakkora
szerver-kapacitás megszerzése kevesebb
költséggel jár, és a bővítés is kevesebbe
kerül, mint saját, vagy bérelt szerver esetén,
hiszen nem szükséges több évre előre
méreteznie a szervert, a kapacitás
az igényekhez igazodva bármikor kis
lépésekben növelhető.
Csökkentheti a leállásokból adódó
veszteségeit az Invitech automatikus
monitoring rendszerein keresztül

Szolgáltatás előnyei
 kár 15-30% költségcsökkenés
A
a saját szerverrel szemben.
 gyszerűen és könnyen
E
menedzselhető felület.
Gyors és hatékony hibaelhárítás.
Tervezhető havi költségek.
 vállalat igényeihez igazított
A
erőforrások.
 ugalmasan, akár leállás mentesen
R
bővíthető szerverteljesítmény
és sávszélesség.
 zemélyes szakértői támogatás:
S
24/7 órás üzemeltetéshez dedikált
hibabejelentő és operátori csapat
áll rendelkezésre.
Redundáns infrastruktúra.
 öbbszörös gerinchálózati
T
adatkapcsolatokkal biztosított
internetelérés, nemzetközi
irányba is.

Opcionális szolgáltatások
Tűzfal
Adatmentés
Szoftver bérlet
Rendszergazdai szolgáltatás
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További
információkért
látogassa meg
weboldalunkat.

Üzleti ügyfélszolgálat: 1444

kapcsolat@invitech.hu

