Biztos háttér –
T-Systems Adatpark Győr városában
2008. december 3.

Infokommunikációs változások


Gazdasági válság miatt fókusz a



hatékonyság-növelésen (új munka módszerek, újfajta együttműködés a beszállítókkal, ,..) ,és a
költségcsökkentésen (beruházások elhalasztása, HR költségek, IT üzemeltetési költségek, …).



A fejlődés, fejlesztés megállíthatatlan - Egyre több üzletileg kritikus adat keletkezik



Kritikus erőforrások szolgáltató-központba helyezése: szerverek, virtualizáció, adatbázisok,

 gazdálkodási adatok (árbevétel, pénzeszközök, alapanyag, árukészlet, HR adatok, …)
 ügyfelek adatai (kontakt adatok, jelenlegi és eddigi összes vásárlás adata, …)
 beszállítók adatai (kontakt adatok, megrendelések státusza, …)

backup és alkalmazások
 a legjobb szakemberek kezelésében
 magas biztonságú, megfelelően klimatizált üzemeltetési környezetben, hatalmas sávszélességű
külső kommunikációs kapcsolattal, melegtartalékolt áramellátással …
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Hoszting – virtualizáció, cloud computing

"A cloud technológia fogalmát sokan sokféleképpen értelmezik, de a legegyszerűbben
talán úgy lehetne megfogalmazni, mint az internet, illetve a hálózat működését végző
szolgáltatások, hardverek szerepének átalakulását" – magyarázta a hvg.hu kérdésére
Bátorfi Zsolt , a Microsoft fejlesztési platform szakértője. "Ezek az eszközök
közművesítődnek (utility computing).
Ez annyit jelent, például a Microsoft – és további IT-óriások, mint az IBM és a Google esetében, hogy világszerte óriási adatközpontok jönnek létre, ahol hatalmas méretű
hardverkapacitás koncentrálódik, legyen szó sávszélességről, háttértárolóról, vagy
éppen processzoridőről.
Egy-egy ilyen adatközpontban akár tízezer szerver is üzemelhet, azonban a lényeg nem
ez, hanem maga a cloud technológia, amely egészen új megközelítést alkalmaz a
kapacitások felhasználásának szempontjából. Ezekre a központokra a vállalati
kiszervezések, az online szolgáltatások, illetve a beruházási és üzemeltetési költségek
optimalizálása miatt van szükség.„ (Forrás: HVG Online, 11/11)
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Múlt és jelen
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A T-Systems piacvezető partnerek bevonásával nyújtja
szolgáltatásait

Gulyás Zoltán / Hoszting és kolokációs szolgáltatások

2008.05.16.

5

ICT - telekommunikáció és informatika egy kézből,
a T-Systemstől
A T-Systems rugalmas és megbízható üzleti partner


Egyesült erőforrások



Összefogott szakértelem



Integrált megoldások



Teljes elhivatottság

Az egyszerű üzleti vezetékes
és mobilhang termékektől
a hálózat-integrációs
szolgáltatásokon át
a komplex IT-megoldásokig.

A T-Systems célja egyértelmű:
ügyfeleinek olyan üzleti stratégiai partnere kíván lenni, aki egy kézből
nyújtott infokommunikációs megoldásaival versenyképesebbé és
ezért sikeresebbé teszi őket.
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A valódi ICT az, amit mi az IT
és a TC tökéletes egyesítésének hívunk
IT & TC

ICT
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Szolgáltató
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Eredményeinkből

13 000 Menedzselt Router

11230 alkalmazás

17 500 menedzselt irodai
munkahely

6 stratégiai outsourcing
partner

44 450 HR művelet Folyamat 20 000 Server a Dataplexben
1500 Adatparkokban
Outsorcing keretében

ICT portfoliónk
2,9 millió ügyféltatlálkozó az

felhasználó

+ 150 intelligens szállodai 1500 Mobil adat + Notebook
szoba

EPT Call Centerével

9 Telepresence
ügyfélbemutató

24 500 gépjármű
flottakövetésben

2 767 e-aukció (123 Milliárd
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Mire van szüksége egy vállalkozásnak?


Mindig modern távközlési és informatikai
infrastruktúrára



Üzleti folyamatokat támogató berendezésekre és
alkalmazásokra
Megfelelő minőségű Internet elérésre



Változás esetén, gyors és problémamentes módosításra



Rugalmas megoldásra az üzleti igényekhez igazítva



Hiba esetén, egyszemélyes és számonkérhető felelősre



…és mindezt, ha lehet



Beruházás nélkül
Kiszámítható és megfizethető havi díjért
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Hoszting- és Kolokációs szolgáltatások






Hoszting- és Kolokációs fogalomtár
Hoszting- és Kolokáció helye a piacon
Hoszting szolgáltatások bemutatása (virtuális
bejárás)
Trendek technológiák
Kolokációs alapszolgáltatások







Hoszting alapszolgáltatások
Hoszting kiegészítő szolgáltatások
Miért is jó az ügyfélnek?
Sikertörténet
Kapcsolati pontok

Hosting- és Kolokációs fogalomtár
* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:









http://www.t-systems.hu/nv/it_infrastruktura/hoszting_kolokacio/hoszting_fogalomtar
http://www.t-systems.hu/nv/it_infrastruktura/hoszting_kolokacio/kolokacios_fogalomtar

Összefoglaló elnevezés, a szerverekkel kapcsolatos különféle
szolgáltatásokra (pl. szerverelhelyezés, szerverbérlet és
értéknövelt szolgáltatások). Maga a kolokáció (következő
fogalom) a szerver hosztingba nem tartozik bele, azt minden
alkalommal külön említjük.

Hoszting, Szerverhoszting

Kizárólag négyzetméter alapú infrastruktúra-szolgáltatás. Ebben az
esetben az ügyfelünk maguk építik ki saját rendszereit a kibérelt,
általában ráccsal elkerített, adott rendelkezésre állási szinttel
rendelkező területen.
Minden olyan kiegészítő szolgáltatás, ami a rendszerek
üzemeltetésének, rendelkezésre állásának, hozzáférési
komfortjának a javítására szolgál.

Kolokáció

Addicionális szolgáltatások

Gulyás Zoltán / Hoszting és kolokációs szolgáltatások
.

2008.10.15-16.
11

Hosting és Kolokáció helye a piacon
Hozzáadott érték
Hosztolt
alkalmazásüzemeltetés

Magas szintű
szolgáltatások

Shared Hosting
Domain, Honlap, E-mail
- szolgáltatás

Szerverbérlet, Virtualizáció
Bp. Petőfi
Dataplex I.
Sándor utca

Győr

Debrecen

Szeged

xxx

Szerverelhelyezés
Bp. Petőfi
Sándor utca

Dataplex I.

Debrecen

Győr

Szeged

xxx

Hálózat üzemeltetés

Kolokáció
Dataplex1

Dataplex2

Infrastruktúra
Kulcsrakész szerverterem építés

Vidék

T-Systems Kolokációs
szolgáltatások

T-Systems Adatpark szolgáltatások

Additív szolg. üzemeltetés

Alapszolgáltatások
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Hosting és Kolokáció a helye a piacon

Magas szintű
szolgáltatások

Alapszolgáltatások
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Trendek technológiák

Húzó technológiák 2008-2009



Virtualizáció


Dedikált erőforrások (CPU, RAM, Sávszélesség, HDD …) megosztott szervereken





Gépek mind nagyobb számú elhelyezése
Üzemeltetés szolgáltatóhoz vándorlása
Költségmentes bérletezési konstrukciók

Hosztolt alkalmazások, hosztolt PC




Szerver
Szoftver

Teljes szerver értékesítés € millióban Magyarországon
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T-Systems Adatpark Győr Indulás
* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:

http://www.dataplex.hu/engine.aspx?page=Dataplex_szolgaltatas

Hogyan is indult


Sales és piaci előrejelzés



Tervek elkészítése



Üzleti terv



T-Systems vezetőségének jóváhagyása



Pontos tervezés és költségbecslések



Fejlesztés indítása



Bontási műveletek



3D-s lemodellezése a működő szerverteremnek



Erősáramú, belsőépítészeti, gyengeáramú, hűtéstechnikai munkálatok



Folyamatos egyeztetések



Átadás, indítás
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T-Systems Adatpark Győr infrastruktúra
* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:
http://www.dataplex.hu/engine.aspx?page=Dataplex_szolgaltatas



Infrastruktúra






1 500 kg/m2 fődém és álpadló terhelhetőség
60cm-es álpadló és álmennyezet
I. ütemben 160 kW-os szünetmentes ellátás (1 óra áthidalási idő)
22 °C-os szervertermi hőmérséklet
N+1 típusú kialakítás



Fizikai behatolás elleni védelem
 0-24 óráig működő őrszolgálat
 Mágneskártyás beléptetés
 Csak operátorok kíséretében történő közlekedés
 Mozgásérzékelőkkel, kamerákkal ellátott területek



Tűzvédelmi rendszer
 Tűzgátló falak és ajtók 1,5 órán át védelem
 Tűzjelző szenzorok
 Gáz alapú oltórendszer
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T-Systems Adatpark Győr infrastruktúra
* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:
http://www.dataplex.hu/engine.aspx?page=Dataplex_szolgaltatas



Infrastruktúra
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Hoszting Alapszolgáltatások
* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:
http://www.adatpark.hu/engine.aspx?page=Adatpark_szolgaltatas



Polcos elhelyezés



Ügyfeleink a szerverteremben polcokon helyezik el hagyományos
asztali szervereiket

Rackes elhelyezés


A nagy megbízhatóságú Rack szerverek a jobb hűtési
teljesítményt nyújtó Rack szekrényekben kerülnek elhelyezésre
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Hoszting Alapszolgáltatások


* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:
http://www.adatpark.hu/engine.aspx?page=Adatpark_szolgaltatas

Virtual szerver szolgáltatás










HP professzionális szerverekből álló szerverfüzér
Ügyfeleinknek „0 Ft” beruházással indítható a IT fejlesztés
Költséghatékony adattárolási, szerver üzemeltetési forma
Esetleges leállás esetén 300ms alatt a futó alkalmazások új
kiszolgálókra települnek
99,999%-os rendelkezésre állás az alapinfrastruktúrára (kevesebb
mint 5,26 perc leállás évente)
99,95%-os rendelkezésre állás a gépi környezetre
Magyarországon egyedüliként vállalunk SLA-t a kiszolgáló
szerverekre
Magyarországon az első nagy megbízhatóságú Virtuális rendszer
Egyedülálló biztonsági tanúsítványok
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Virtualizáció
Giga Channel

Server 1

Server 3

Server 6

+ Server

Fibre Channel

Shared disk
system
(redundant)
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Hoszting Kiegészítő szolgáltatások


* részletes információkat a következő címen lehet olvasni:
http://www.adatpark.hu/engine.aspx?page=additivszolg2

Additív szolgáltatások










Bérszerver szolgáltatás
 HP professzionális gépek a polcos elhelyezés áráért
Bérszoftver szolgáltatás
Bérszerver üzemeltetés
Fájl mentés
Tárhely szolgáltatás
Szolgáltatás monitorozás
Távmenedzsment szolgáltatások
 KVM (Keyboard, Video, Mouse) távoli elérés
 Táplekapcsolás (230Volt)
 Virtual Media (távoli adattáróló szervergépre linkelése)
Load Balancing szolgáltatás (szerverek közötti erőforrás megosztás)
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Miért is jó ez Önöknek?

Saját szerverterem















Szerverterem építési költségek
Számonkérhető SLA
Egyéb szerverfejlesztés
Szerver bérletezés
Szoftver bérletezés
Virtualizáció
Szerver SLA
Üzemeltetés
Portaszolgálat
Biztonsági szolgálat
Biztonságos adatmentés
Rugalmas fejlődés
Internet irányú sávszélesség
Új technológiai fejlesztések
















1-1,5millió Ft/m2
Nincs
200 - 1 000eFt (gépvásárlás)
Nincs
Nincs
Nincs, vagy nagyon drága
Nincs
8 óra / nap
Általában nincs
Nincs
CD, DVD-re (kockázatos)
Önképzőkör
1; 4; 8Mbps, irodával együtt
Magas Capex igény

T-Systems Adatpark















Nincs
99,999% (<5,26 perc/év)
Kedvezményes havidíjért
Benne 7eFt-tól HP szerverek
Benne
Benne
Virtual szervernél benne
0-24 órás
0-24 órás
0-24 órás
Nagysebességű tárterület
Uprgade vagy területnövelés
50Gbps
Erős termékmenedzsment
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Miért is jó ez Önöknek?

T-Systems Adatpark telephelyeink


Mert közel van az ügyfélhez

Nyitás: 2008. december 3.
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Miért is jó ez Önöknek?

Mert van megfelelő sávszélesség
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Kapcsolati pontok







Bereczki Zsolt
Cím:
E-mail:
Vezetékes:
Mobil:

(hoszting szakértékesítő Enterprise)
1013 Budapest Krisztina körút 55. 2.emelet 2.D.01
bereczki.zsolt@telekom.hu







Hotváth Tibor
Cím:
E-mail:
Vezetékes:
Mobil:

(hoszting szakértékesítő Enterprise)
1013 Budapest Krisztina körút 55. 2.emelet 2.D.01
horvath.tibor6@telekom.hu







Pintér Viktor
Cím:
E-mail:
Vezetékes:
Mobil:

(hoszting szakértékesítő SMB)
1013 Budapest Krisztina körút 55. 2.emelet 2.D.01
pinter.viktor@telekom.hu
+36 1 458-0151
+36 30 743-6782

SMB szakértékesítés







Gulyás Zoltán
Cím:
E-mail:
Vezetékes:
Mobil:

(hoszting termékmenedzser)
1013 Budapest Krisztina körút 55. 4.emelet 4.D.01
gulyas.zoltan@telekom.hu
+36 1 457-4223
+36 30 658-9460

Marketing

+36 1 458-0198
+36 30 405-7839

Enterprise szakértékesítés

+36 1 458-0578
+36 30 515-3293
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Köszönöm a figyelmet!
Készítette: Gulyás Zoltán
hosting termékmenedzser

