Umístění serverů se službami
nepřetržitého dohledu a servisu
Hledáte bezpečné a profesionální umístění svých aplikací a dat? Uvítáte individuální a
zákaznicky orientovanou péči a přístup? Hledáte přímou konektivitu do místních i
mezinárodních sítí? Nemáte-li kabelové připojení, nevadí, můžeme vám vybudovat
radiovou linku, která vás spojí s vašimi servery.

SERVERHOUSING

Popis řešení
Obchodní společnost SITEL, spol. s r.o. nabízí možnost umístění serverů do
prostor mezinárodně uznávaného datacentra CE Colo, umístěného na adrese
Praha 10, ul. Nad Elektrárnou 1428/47, splňujícího nejnáročnější standardy pro
umístění telekomunikačních technologií. V datacentru CE Colo se nachází
zakončení transportních tras mnoha tranzitních operátorů poskytujících své
služby na území České republiky. Vedle široké nabídky dodavatelů IP
konektivity jsou hlavními výhodami neutralita, stabilita a vysoká bezpečnost
datacentra. Bez ohledu na počet vámi instalovaných zařízení můžete i vy užívat
výhod jednoho z předních datacenter a propojovacích uzlů ve střední Evropě.

BOHDALEC

Mezi hlavní přednosti služby serverhousing poskytované
obchodní společností SITEL, spol. s r.o. patří zejména:
 umístění serverů v místnostech na špičkové














technologické úrovni, klimatizace, automatické
zhášení inertním plynem, napájení AC 230 V
a DC 48 V zálohované UPS a diesel agregáty
variabilita možnosti umístění serverů – „policový“
způsob, umístění ve sdíleném racku, vlastním
uzamykatelném racku či jeho části
možnost přímo dedikované zahraniční konektivity,
přidělení PA adres, BGP routing, záložní DNS, MX...
nabízená IP konektivita v rozsahu mezinárodní
tranzit 1 Gbit/s, přímá konektivita do NIX = 1 Gbit/s
a do SIX 100 Mbit/s, s možností výběru dalších
poskytovatelů působících v místě
dohledové a monitorovací centrum 24/7/365
možnost požadavků na vzdálený reset nebo
vypnutí/zapnutí serveru
možnost sjednání „remote-hands“ služeb,
poskytovaných odbornými techniky přítomnými
v datacentru 24/7/365
možnost zřízení vlastní analogové či digitální linky
pro modemy, případně umístění rádiového spoje
(velmi dobrá viditelnost, vybudovány stožáry pro
rádiové technologie)
snadná dostupnost a bezproblémové parkování
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