Miért éri meg?
Vállalkozása mentesül a szerverterem
kiépítésének költsége alól.

Meghibásodás esetén állandó, gyors és
szakszerû hibaelhárítást biztosítunk.

A távoli hozzáféréssel egyszerûen legyôzhetô
a berendezésektôl való fizikai távolság.

Bérszerver-szolgálgatásunkkal IT-beruházási
költség nélkül is fejleszthet.

A szerverek mûködéséhez szükséges
sávszélesség nem terheli a vállalat helyi internetigényét.

Folyamatos termékfejlesztéseinkrôl, új szolgáltatásainkról a leghamarabb értesül, azokat
az elsôk között veheti igénybe.

Az általunk biztosított tökéletes háttérinfrastruktúra használatával csökken gépeinek
leállási kockázata és az ebbôl származó
pénzügyi veszteség.

A piacvezetô által nyújtott kiemelt mûszaki
hátteret és biztonságot élvezheti.

Hogyan mûködik a szolgáltatás?
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Nemzetközi dedikált sávszélesség

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, látogasson el
a www.t-systems.hu weboldalra, vagy hívja a 06 80 400 500 telefonszámot,
ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!

Adatpark
Szeged

Karnyújtásnyira a biztonságos
adattárolás
Szerverhosting-szolgáltatás már Szegeden is a T-Systems Adatparkban!

Mit jelent a szerverhosting?
Vállalkozása szerverét – költséges beruházás helyett - a T-Systems Adatpark újonnan
megnyílt szegedi szervertermében biztonságosan mûködtetheti a piacvezetô által
biztosított korszerû, stabil és kiemelt biztonságot nyújtó körülmények között.
Adatai biztonságos tárolására több lehetôséget is kínálunk: elhelyezheti nálunk saját
szerverét, de igénybeveheti modern bér- vagy virtuális szervereinket is.
Mi biztosítjuk a szükséges helyet, fizikai erôforrásokat, illetve szakmai felügyeletet.

Kiknek ajánljuk?
Olyan Békés, Csongrád és Bács-Kis-Kun
megye területén mûködô vállalkozásoknak,
amelyek mérsékelni szeretnék adataik biztonságos
tárolásával kapcsolatos kiadásaikat.
Olyan kis-, közép- és nagyvállalatoknak,
amelyek szeretnék elkerülni egy szerverterem
létesítésével és biztonságos üzemeltetésével
kapcsolatos költségeket.
Mindazoknak, akik számára az adattárolás
biztonsága elsôdleges szempont.
Olyan cégeknek, amelyek gondoltak már arra,
hogy szerverüket a cégen kívülrôl mûködtessék,
mégis szeretnék, hogy a gép viszonylag közel
maradjon hozzájuk.
Azoknak a sikeres vállakozásoknak,
amelyeknek napi ügymenetükben szükségük
lenne a szerverek által lekötött internetes
sávszélességre is.
Olyan ügyfeleknek, akik folyamatosan igénylik
a naprakész mûszaki fejlesztéseket és élvezni
szeretnék a legújabb szolgáltatások elônyeit.
Bármekkora is legyen vállalkozása, érdeklôdésére számot tartunk, hiszen minden kedves
Ügyfelünknek a konkrét igények alapján,
vállalkozására szabott szolgáltatási csomagot
tudunk összeállítani.

Mit nyújtunk?

A hoszting jellegû szolgáltatáscsomagok elemei

Szolgáltatásaink, mûszaki paraméterek:
Alapáron 100Mbps sávszélességet biztosítunk.
Szerverekhez akár 1Gbps sávszélesség
biztosítunk.
Az elektromos áramellátást 99,9% -os biztonsággal garantáljuk, esetleges áramkimaradásnál
szünetmentes áramforrásokról biztosítjuk
az üzemelést.
Állandóan temperált 22°C (+/- 2°C)
hômérsékletû 50% (+/- 5%) relatív páratartalmú
üzemterületet biztosítunk.
Internet kapcsolat rendelkezésre állása 99,85%.
Belsô hálózat rendelkezésre állása 99,85%.
Távmenedzsment szolgáltatásunkkal 0–24 óráig
elérheti és üzemeltetheti szervereit, legyen szó
újraindításról, telepítésrôl, vagy KVM (Keyboard,
Video, Mouse) port átvételérôl.
Sávszélességi kapacitásunk 90%-os kihasználtsága esetén azonnali gerinc oldali bôvítési
kötelezettséget vállalunk.
SLA-val elvárható rendelkezésre állás
(Ügyfélre szabott szolgáltatási szint kialakításának lehetôsége?)
Bérszerver szolgáltatás.
Igény esetén több, egymástól független
telephelyet biztosítunk.

Alapcsomagok

Kiegészítô szolgáltatások

Polccsomagok
Polccsomagjainkkal ügyfeleink elhelyezhetik saját
gépeiket, szerverüket az általunk biztosított professzionális szervertermünkben bérelt helyen.

Szerverbérlet
A rackcsomagokhoz szervesen kapcsolódik
a szerverbérlet-szolgáltatás, mely lehetôvé teszi,
hogy idôvel elavuló rendszereit kiváló minôségû
HP-szerverekkel váltsa ki, elkerülve egy költséges
beruházást, amelyet az új szerverek beszerzése
vagy a régiek felújítása jelentene.

Biztonság:
Szervertermünkbe telepített eszközeit
0–24 óráig szakképzett operátoraink felügyelik.
Adatparkunkat biztonsági szolgálat ôrzi
0–24 óráig.
Segítségnyújtás:
Help Desk munkatársaink minden nap
0–24 óráig állnak rendelkezésükre.

Rackcsomagok
Ezen csomagok keretében saját rackszerverét
professzionális környezetben, az általunk biztosított rackszekrényben helyezzük el.
Virtual szerver, Virtual szerver +
Méréseink alapján az Adatparkban elhelyezett szerverek 95%-a nem használja ki a rendelkezésre
álló erôforrásokat. A hatékonyabb kihasználtság
és a szerverek magasabb
fokú rendelkezésre állása érdekében, leállásbiztos rendszer felépítését kezdtük meg 2007-tôl.
Ügyfeleink alkalmazásait nagy megbízhatóságú,
XEN- és HP-alapokon mûködô, többszörösen redundáns szerverfüzéreinken helyezzük el.
Bármilyen esetleges meghibásodás esetén 300
ms mozgatási idôvel az alkalmazások átmigrálódnak a redundanciát biztosító új infrastruktúrára.
0 Ft beruházással járó IT-fejlesztés
az ügyfelek részére.
Gyakorlatilag kitölthetetlen (50 Gbps)
adatparkos sávszélesség az internet felé.
99,9%-os rendelkezésre állású számítógépkörnyezet az alkalmazások részére.

A bérszervercsomagok elônyei
Költséges beruházás nélkül akár 0 Ft indulással
elérhetô az IT-háttér-infrastruktúra bôvülése.
Adatait tökéletes biztonságban, állandóan ôrzött
szerver-teremben tudhatja, ahol szervereit
folyamatosan felügyeljük, és meghibásodás
esetén rögtön javítjuk vagy cseréljük.
Szerverbérlet választása esetén az Adatpark
biztosítja a hardvert és vele együtt annak
szervizelési kockázatát is.
Tárhelymentés-szolgáltatás
A tárhelymentés-szolgáltatás minden eszközazonosítóval és publikus IP-címmel rendelkezô
számítógéphez igényelhetô. Ügyfeleink így gépenként maximum 15 GB tárterületet használhatnak
a nap 24 órájában FTP, FTP-SSL, ill. Samba
eléréseken keresztül. Interaktív shell-lehetôség
(SSH, telnet) nincs. Csak az Adatpark IP-tartományaiból érhetô el. A hozzáféréshez jelszó szükséges, amely tetszés szerint megváltoztatható.

