PRODUKTOVÝ LIST

SERVERpark ponúka kvalitné, vysokodostupné a spoľahlivé služby bez nutnosti
veľkých investícií do vybudovania moderných priestorov a technického personálu.
SERVERpark šetrí prevádzkové aj investičné
náklady bez kompromisov v oblasti kvality
a rýchlosti poskytovaných služieb.

Prečo
SERVERpark
· Komplexné pokrytie info-komunikačných
potrieb zákazníka.

· Špičkové, vysoko dostupné, redundantné,

vytestované, stabilné a bezpečné prostredie,
ktoré je zákazníkom okamžite k dispozícii.

· Zmluvne garantované prevádzkové vlastnosti
prostredníctvom zmluvy SLA (Service-level
agreement).

· Energetické efektívnosť a ohľaduplnosť k
životnému prostrediu.

· Služba je určená pre každú organizáciu, ktorá

chce fungovať v bezpečnom prostredí s vysokou
dostupnosťou a garantovanou kvalitou kľúčových
parametrov siete.

Prenájom racku a prenájom
miesta v racku

Základné služby
SERVERparku

· Prenájom plochy
· Prenájom racku
· Prenájom miesta v racku
· Prenájom dedikovaného servera

Služba prenájom racku umožňuje uloženie IT zariadení do kontrolovaných priestorov dátového centra, ktoré spĺňa najnáročnejšie požiadavky definované medzinárodnými kritériami. Samozrejmosťou
je zabezpečenie ideálnych prevádzkových a bezpečnostných podmienok na nepretržitú prevádzku IT zariadení, ako aj redundantné,
vysokokapacitné pripojenie do peeringových centier na Slovensku
a v zahraničí, spolu s pripojením na internet.

Prenájom plochy
Služba Prenájom plochy je základná služba dátového centra Perpetuus. Umožňuje zákazníkovi prevádzkovať IT infraštruktúru v prostredí
dátového centra s prevádzkovými parametrami a nákladovou efektivitou, ktoré sú vo vlastných priestoroch nedosiahnuteľné. V službe
je zahrnutá prevádzka podporných technológií zabezpečujúcich požadovanú dostupnosť garantovanú v SLA dodatku. Samozrejmosťou
sú služby ako fyzická bezpečnosť, požiarna bezpečnosť a konektivita
podľa dohodnutých špecifikácií.
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		 Služba prenájom
racku alebo prenájom
miesta v racku
štandardne obsahuje
· P renájom štandardného 42 U racku 1070 x 600
mm (hĺbka x šírka), resp. prenájom určenej plochy v racku (v násobkoch U).
P
 ríkon na rack do 5 KW, resp. dohodnutý príkon
podľa požiadaviek.
Š tandardná garantovaná dostupnosť služby
99,982 %.

·
·
· N apájanie zariadení klienta dvoma vetvami rozvádzača.
· V ysokorýchlostné pripojenie na internet nezávis·
·
·

lými optickými trasami bez obmedzenia prenesených dát.
K ontrolovaný prístup do lokality 24 hodín denne.
V
 ysoká bezpečnosť priestorov (čipová karta pre
vstupy a výstupy do/z objektu a jeho priestorov,
nepretržitá strážna služba, detektory pohybu
pohybu, kamerový systém a pod.).
N
 epretržitý monitoring sieťových služieb a obslužných systémov.

Dedikovaný server
Dedikovaný server je fyzický nevirtualizovaný server prenajatý ako služba. Dedikované servery umiestnené v dátovom centre Perpetuus sú určené aj pre najnáročnejšie
aplikácie s garantovanými prevádzkovými parametrami.
Dedikovaný server môže byť kompletne pod správou zákazníka alebo je možné doobjednať si rôzne úrovne starostlivosti našich špecialistov.

Doplnkové služby
· S lužba Remote Hands – prístup našich administrátorov
·
·

k zariadeniam zákazníka na vykonanie lokálnych úkonov
podľa operatívnej požiadavky (reštart, výmena komponentov a pod.).
M
 ožnosť uloženia dát klienta v bezpečnom prostredí DC
Perpetuus – prostredníctvom služby DATApark.
M
 ožnosť kombinovať SERVERpark Dedikované servery
s VIRTUALpark infraštruktúrou (Virtuálne servery, bezpečnostná infraštruktúra a pod.) a DATApark (diskové kapacity, storage, backup, archivácia a pod.) na vytvorenie optimálneho hybridného prostredia na prevádzku aj tých
najnáročnejších projektov.
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