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Nem kell az irodában
lennem ahhoz, hogy
menedzselni tudjam
az informatikai rendszert

Szerverbérlet fix havi díjért!
¦ beruházás nélkül, havi díjas alapon
¦ távolról felügyelhető szerverek
¦ teljes adatbiztonság a Telekom
Adatparkjában

zsment
A távmened
funkció
z akár
használatáho

0 Ft- éergty

Szerverbérlet fix havi díjért –
távmenedzsment funkcióval

Öné lehet
blagép!
Huawei tá

Nem szükséges többé vállalatának költséges informatikai eszközökbe beruháznia,
és nem kell saját szervertermet üzemeltetnie sem ahhoz, hogy adatai biztonságban legyenek.
A Telekom Adatparkjának területén belül a mindenkori igényeknek megfelelő, dedikált szerverrel
látjuk el cégét, amelyet távmenedzsmenttel akár egy tabletről is ugyanúgy működtethet,
mintha csak ott állna a berendezés mellett a gépteremben.
Informatikai szolgáltatások a Telekomtól – üzlet minden vállalkozásnak

Ajánlatunk 2011. szeptember 1-jétől december 31-ig vagy visszavonásig, készülékajánlatunk a készlet erejéig érvényes a Magyar Telekom adott szolgáltatásaival lefedett területen. A tájékoztatás nem teljes körű, pontos részletekről kérjük, tájékozódjon a 1400/3/3 számon vagy a www.uzletitelekom.hu oldalon vagy keresse személyes kapcsolattartóját.

Szerverbérlet a Telekom Adatparkjaiban –
kimagasló biztonsági felügyelettel
A távmenedzsment funkció kényelmes használatához

A Virtualoso Server Rent szolgáltatás segítségével független, nagy teljesítményű szervereket bérelhet, amelyek
a kimagasló biztonsági felügyelettel ellátott Telekom Adatparkban működnek.

0 Ft-ért Öné lehet
egy Huawei táblagép,

Szerverbérlettel cége nagyobb beruházás nélkül is szerverhez juthat kiszámítható, fix havi díjért. Emellett a saját
gépterem üzemeltetési költségeit – mint például a szerverek és a légkondicionálás energiafogyasztását, valamint
a biztonsági rendszerek működési költségét – is megtakaríthatja.

amellyel bárhonnan, bármikor felügyelheti
vállalkozása szervereit!

Ajánlja a szolgáltatást vállalkozása vezetőjének, és felügyelje továbbra is
Ön a cég szervereit – távolról!
¦ A vállalkozás teljes biztonságban tudhatja legfontosabb adatait.
¦ Rendszergazdaként továbbra is az Ön kezében az irányítás, hiszen bár a szerverek a Telekom biztonságos Adatparkjában kerülnek elhelyezésre, továbbra is Ön felügyeli őket.
¦ A cég levelezőszerverével, honlapjával vagy webshopjával kapcsolatos alkalmazások nem állnak le, emiatt nem
veszíthet ügyfelet, megrendelést, azaz bevételt.
¦ Nem kell egyszeri, nagy összeget beruházásra fordítani, a szolgáltatás kiszámítható, fix havi díjas konstrukcióban vehető igénybe, így a vállalkozás költségei jobban tervezhetők.
¦ Magyarországon a legnagyobb sávszélesség – 70 Gbps!

Milyen elemeket tartalmaz belépő szerver ajánlatunk?
(Virtualoso Server Rent Config1)
¦ A következő alkalmazásokhoz javasolt:
webszerver, frontend
¦ HP ProLiant DL160 G6 szerver
¦ 100 Mbps internet-sávszélesség

¦
¦
¦
¦

1 db 2 GHz négymagos processzor
6 GB RAM
2 db 160 GB SATA
15 GB FTP tárterület

havi nettó
rt
24 600 Ft- é

0 Ft-ért)
(bruttó 30 75

Most kétéves hűségidő vállalása esetén Huawei tabletet adunk 0 Ft-ért azért, hogy Ön tökéletesen
kihasználhassa a távmenedzsment funkciót.*
* A Huawei tablet 0 Ft-ért ajánlat feltétele új Virtualoso Server Rent Config1 szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatásra vállalt minimum kétéves hűségszerződés vállalása. Egy ügyfél csak egy 0 Ft-os tabletre jogosult.

Tudta-e?

Kinek ajánljuk a szolgáltatást?
¦ A szerverek Telekom Adatparkban való elhelyezésével megtakaríthatók
a szerverek energiafogyasztási és áram-, valamint a tűzjelzőberendezések
üzemeltetési költségei.
¦ A távmenedzsment funkcióval Ön rendszergazdaként a nap minden
órájában, bárhonnan elérheti és felügyelheti a gondjaira bízott szerverek
működését. Dedikált IP-konzol szolgáltatásunk segítségével ráadásul
még egy esetleges leállás esetén sem kell ténylegesen odautaznia, hiszen
internetkapcsolat segítségével bárhonnan menedzselheti az elhelyezett
szervereket. A dedikált IP-konzol szolgáltatás havi díja nettó 3000 Ft
(bruttó 3750 Ft).

Azoknak a vállalkozásoknak,
¦ amelyeknek kiemelten fontos üzleti adataik védelme.
¦ amelyek nagy teljesítményű alkalmazásokat üzemeltetnek, és erőforrás-igényes alkalmazásaik miatt dedikált
szerverre van szükségük (például: webszervert üzemeltető cégek).
¦ amelyeknek fontos, hogy távoli eléréssel, egyszerűbben és rugalmasabban működtethessék a szervereket.
hello holnap! Járuljon hozzá Ön is környezete megóvásához!
Ha Ön a vállalata saját telephelyén működteti szervereit, akkor géptermét külön légkondicionáló és tűzoltó berendezésekkel kell ellátnia. Ez sokkal drágább és környezetszennyezőbb, mint amikor a számítógépek koncentráltan, adatparkokban
működnek. Ezáltal csökken a rendszerek összes áramfelvétele, amivel hozzájárulhat környezete megóvásához.
További részletek
A további részletekről, illetve az egyéb, csomaghoz rendelhető táblagépekről, keresse fel weboldalunkat a www.uzletitelekom.hu címen, illetve keresse munkatársainkat az ingyenesen hívható 1400/3/3 telefonszámon, vagy írjon az adatparksales@telekom.hu címre, és munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

