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Prečo virtualizovať
Dôvodov na virtualizáciu je veľa. Dajú sa aplikovať od malých firiem až po veľké korporácie. Vďaka zvýšenej efektivite vynaložených
prostriedkov umožňuje virtualizácia IT infraštruktúry výrazne znižovať náklady.

· Zníženie objemu investícií do IT technológií.
výšenie dostupnosti IT služieb vďaka
· Zdostupnosti
serverov vo virtualizovanom

prostredí vo vysokodpostupnom dátovom
centre Perpetuus.

lexibilita - schopnosť rýchlo reagovať na ak· Ftuálne
potreby zákazníka - rýchlejšie nasadzo-

vanie serverov, aplikácií a podobne, nezávislosť
od HW (hardware) infraštruktúry.

esačné náklady len za reálne spotrebované IT
· Mzdroje.
Náklady na prevádzku sú riadené na mesačnej úrovni.

resun zodpovednosti za správu HW, za udržanie
· Pfunkčnosti
a servisné zásahy na používanom HW.
arancia kvality služby od poskytovateľa virtuali· Gzovaných
služieb prostredníctvom zmluvy o úrovni
služieb (SLA - Service Level Agreement).

VIRTUALpark
Obvykle využívaný postup pri nasadzovaní serverov, kde sa
konkrétny server dedikuje na jeden primárny účel a vedie
k neefektívnemu využívaniu hardvérových prostriedkov:
vyťaženie HW v takomto prípade dosahuje cca 15 %. Virtualizácia
toto obmedzenie odstraňuje a súčasne umožňuje simultánnu
prevádzku viacerých operačných systémov na jednom hardvéri,
čím sa dosiahne efektívne využívanie, zdieľanie a prideľovanie
hardvérových prostriedkov práve tam, kde sú v danej chvíli
najpotrebnejšie. Virtuálny server poskytuje rovnaké funkcionality
ako samostatný fyzický server.
Klient má možnosť definovať požadovaný výpočtový výkon,
veľkosť RAM, pevného disku, typ operačného systému,
prípadne iné aplikácie, ktoré sú na prevádzku jeho systémov
potrebné. Po zadaní požiadaviek získa v DC Perpetuus virtuálny
server s týmito parametrami na profesionálnej virtualizačnej
platforme, ktorý môže okamžite začať prevádzkovať. DC
Perpetuus využíva virtualizačnú platformu od spoločnosti
WMware, lídra na trhu virtualizácie, čo je garanciou spoľahlivosti
a kvality poskytovanej služby.
Klient získava nad serverom plnú správu. V prípade záujmu
klienta je možné zabezpečiť kvalifikovanú administráciu a sprá-

vu virtuálneho servera. Na základe spolupráce so spoločnosťou
Microsoft je možné využiť softvér Microsoft v rámci partnerského programu SPLA (Services Provider License Agreement).
Znamená to, že zákazník platí len za skutočne využívané licencie
v danom mesiaci.
Služba Virtuálny server absolútne eliminuje investičné náklady
klienta na obstaranie vlastného HW.

Doplnkové služby
VIRTUALparku

· A dministrácia serverov a operačných systémov.
· Inštalácia a administrácia aplikácií - Microsoft
SQL Server, SharePoint Server, Active Directory,
Exchange Server a aj Linux aplikácií, ako sú napr.
Apache, MySQL, Posfix a podobne.

·

 O
 chrana serverov v podobe služby Virtuálny
firewall.

·

 Z
 álohovanie dát prostredníctvom služby
DATApark.
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DATApark
Neoddeliteľnou súčasťou služby Virtuálny server je zabezpečenie rýchleho a spoľahlivého diskového výkonu. Dáta
na virtuálnom serveri budú umiestnené a prevádzkované
na diskovom poli, ktorého architektúra a parametre zabezpečia prevádzku štandardných zákazníckych serverov,
ako aj výkonovo náročných aplikácii ako SQL databázy,
Exchange a pod. Konštrukcia diskového poľa obsahuje nástroje na zabezpečenie viacnásobnej ochrany pred
stratou dát.

Zálohovanie dát
Zálohovanie dát je nevyhnutnou súčasťou prevádzky
každého produkčného prostredia. Ponúkame viacero
možností zálohovania dát virtuálnych serverov, použitie
konkrétnej možnosti závisí od použitých aplikácii,
požiadaviek klienta a očakávaní od samotného zálohovania.

Archivácia dát
Bezpečné uloženie dát a ich spoľahlivá archivácia sú pre
každú spoločnosť základnými podmienkami korektného
fungovania. Služba DATApark umožňuje zákazníkom
zálohovať, respektíve archivovať dáta mimo svojich
priestorov v kontrolovanom prostredí dátového centra
Perpetuus formou prenájmu požadovanej diskovej kapacity
a bezpečného prístupu k nim.

Výhody služby VIRTUALpark

· G arancia vysokej dostupnosti služby vďaka redundancii
riešenia.

· G arantovaný výpočtový výkon.
· Individuálne nastavenie parametrov virtuálneho servera
vyhovujúceho požiadavkám klienta.

· Š kálovateľnosť parametrov virtuálneho servera počas

poskytovania služby podľa aktuálnych potrieb klienta.

· V ysokorýchlostné pripojenie na internet nezávislými

optickými trasami bez obmedzenia prenesených dát.

· M ožnosť individuálneho riešenia konektivity k virtuálnym
serverom.

· O peračný systém podľa výberu klienta.
· M ožnosť prenájmu softvérových licencii od spoločnosti
Microsoft.

· A dministrátorsky prístup na virtuálne servery.
· M ožnosť inštalácie a správy aplikácii - MS SQL, MySQL,
SharePoint, Active Directory, Exchange.

· M onitoring služieb a technická podpora
vysokokvalifikovaných odborníkov.
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