SERVERservices

a lehető legjobb választás, ha magas rendelkezésre állásra van szükséges,
illetve az informatikára alapozott üzletmenetét beruházás nélkül, gyorsan
és hatékonyan fejlesztené fel
A SERVERservices keretein belül Ön az
adatait és alkalmazásait, egy az Ön
irodájától
független,
éppen
ezért
biztonságos helyen tárolhatja és érheti el
bármikor. A professzionális biztonsági
rendszer,
maximális
tűzvédelem,
garantáltan folyamatos áramellátás, a nagy
sávszélesség és a környezeti feltételek
kifinomult szabályozása gondoskodik az
üzleti szempontból kritikus alkalmazásainak
és adatainak védelméről, és megbízható
működéséről.

rendelkezésre állás
A vállalt szolgáltatási szintek (SLA) az
infrastruktúra tekintetében a legszigorúbb
iparági szabványoknak is eleget tesznek –
éves
szinten
minimum
99,5%-os
rendelkezésre állással.

fizikai biztonság
Az adatközpont egy megfelelő módon védett létesítmény, ami megbízhatóan óvja az informatikai
berendezéseket. A védelmi rendszer többszintű, a biztonsági szolgálat az év minden napján, 24 órán
keresztül biztosítja a zavartalan üzemet, kamerarendszer és riasztók segítségével.

Előnyök
Gazdasági érvek

Műszaki érvek

Nincs kockázat: ingyenes próbalehetőséget
biztosítunk

1 Gbit/s (maximális) internet kapcsolatot és
dedikált fix IP címet biztosítunk

Nem kell beruháznia saját szerverbe, szoftverbe

Teljes körű rendszergazdai jogokkal rendelkezik a
virtuális gépen

Rugalmasan skálázhatóak a virtuális szerverek
erőforrásai

Igény esetén (napi, heti, havi) mentés vagy
archiválás készítése a teljes rendszerről vagy a
meghatározott adatokról

A hardverkarbantartás a mi feladatunk

Egy személyes rendszermérnök áll rendelkezésre,
ugyanattól a személytől kérhet segítséget,
tanácsot

Gyorsan kialakítjuk vagy kialakíthatja saját
szoftveres környezetét

7/24 ügyfélszolgálat

Szolgáltatások
amennyiben biztonságos virtuális szerverhotelbe költözteti központi
rendszereit, alkalmazásait, akkor Ön végre az üzleti tevékenységére
koncentrálhat
A vállalkozások számára – beruházási költségeik
minimalizálása, illetve működési biztonságuk
növelése érdekében – a virtuális szerver bérlet és a
kiegészítő
szolgáltatásaink
jelentenek
reális
alternatívákat,
amelyek
biztosításához
professzionális szolgáltatói és technológiai háttérrel
rendelkezünk.
Az általunk biztosított virtuális szerverekhez
havidíjas
SPLA
konstrukcióban
bérelhetnek
szoftvereket, emellett biztonsági mentést, valamint
rendszergazdai szolgáltatás keretében telepítést és
üzemeltetést igényelhetnek.

virtuális szerverbérlet
Szolgáltatásunk keretein belül több nagyteljesítményű szerver erőforrásait osztjuk el egymástól
elszigetelt – akár dedikált - virtuális szerverek között. Minden virtuális gép saját virtuális hardverkészlettel rendelkezik (pl. RAM, CPU, HDD), amelyre az operációs rendszer és az alkalmazások
betöltődnek. A gyakorlatban Ön számára ugyanúgy menedzselhetőek és hozzáférhetőek az adatok és
az alkalmazások, mint egy - az Ön irodájában lévő - igazi (fizikai) szerveren, ráadásul
sebességveszteség nélkül.

szoftverbérlet
Szervervirtualizációs szolgáltatásaink mellé szoftverbérlési lehetőséget is biztosítunk cége számára.
Ezzel a kiegészítő szolgáltatással a SERVERservices az egyösszegű beruházás kiváltására nyújt
megoldást, hiszen a szolgáltatás keretén belül cége Microsoft szoftvereket vehet igénybe havidíjas
formában. Igény szerint kollégáink a szoftver(ek) alaptelepítését is elvégzik Önök helyett. A Microsoft
szoftverek mellett természetesen más szoftvergyártó operációs rendszere is futtatható.

rendszergazdai szolgáltatás
Ezzel a kiegészítő szolgáltatással segítséget nyújtunk azoknak az ügyfeleknek, akik nem rendelkeznek
a szoftverek üzemeltetéséhez szükséges megfelelő tapasztalattal, illetve erre a feladatra nem kívánnak
külön munkatársat foglalkoztatni. A szolgáltatás keretén belül havidíjas konstrukcióban elvégezzük
Önök helyett a bérelt Microsoft és egyéb szerver szoftverekkel, valamint a vállalkozás székhelyén
található hardver eszközökkel (szerver, munkaállomás) kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési és
karbantartási feladatokat.

Kinek ajánlott?
Elavult a géppark (szerver, desktop, notebook stb.)
Modern, stabil, mobilis irodát igényel az üzletmenet
Külső hozzáférésű, üzletmenetben fontos szerveralkalmazás van (pl. webshop)
Kisebb sávszélesség igényű, de kritikus belső szerveralkalmazás van (pl. vállalatirányítás)
Kiemelt fizikai adatbiztonságra van igény: hardverhiba, káresemény és lopás ellen

Biztonsági mentés

a kiegészítő szolgáltatás a virtuális szerver kritikus adatállományainak
automatikus biztonsági mentését és tárolását teszi lehetővé. Egy
esetlegesen bekövetkező adatvesztéskor a hiányzó vagy sérült állományok
– a választott szolgáltatásparaméterek és mentési időpontok
függvényében – visszaállíthatók
A biztonsági mentés nem része a virtuális szerver
infrastruktúra
alapszolgáltatásnak,
erről
alaphelyzetben a megrendelőnek kell gondoskodnia,
de igényelhető biztonsági mentés szolgáltatás.
Az árazás a mentendő adatmennyiségre alapul (pl.
rendszer+adatok). Tehát ha egy 100 GB-os virtuális
géphez az egy napi mentésre elég 50 GB tárterület,
akkor a számítás alapja az 50 GB.

Standard
Az ügyfél a mentésre szánt adatait egy, a SERVERservices által biztosított smb/ftp szerverre tölti
fel minden nap egy meghatározott (késő esti) időpontig, ahonnan Szolgáltató szalagra menti az
adatokat. Az ügyfél felelőssége, hogy minden feltöltés és visszaállítás előtt az előző napi
adatokat letörölje, illetve frissítse. A file szerveren az ügyfél a saját könyvtárát (ami a választott
mentési méretre van korlátozva) egy felhasználónév és jelszó párossal éri el a szerverhotelen
belüli VLAN hálózaton keresztül.
Napi mentés: hétfőtől szombatig minden nap egy előre meghatározott időpontban
automatikusan mentjük a könyvtárban összekészített adatait. A napi mentést egy hétig tároljuk.
Heti mentés: minden vasárnap egy előre meghatározott időpontban automatikusan lementjük az
ügyfél „összekészített” adatait. A heti mentéseket egy hónapig tároljuk.

Premium
A Standard backup szolgáltatásain túl az alábbiakat tartalmazza:
A mentés gyakoriság kibővül: a hó végén, vagy elején készült mentéseket egy évig tároljuk.
Virtuális lemez szintű snapshot készítése naponta, 3 napra visszamenően

Egyéb lehetőségek
Igény esetén rendszeres komplett virtuális gép lemez szintű mentést készítünk, mely külön
megállapodás tárgya.
Lehetőség van professzionális, Agent alapú Backup szoftver használatára, amelynek szerverét a
Szolgáltató biztosítja, és ügyfél oldalról teljes körűen menedzselhető az akár fájl, akár alkalmazás
szintű backup és restore. A professzionális megoldással a célhelyre titkosítva kerülnek a mentett
adatok. Ebbe a mentésbe bevonhatóak olyan ügyfél gépek is, amelyek nem a szerverhotelban
vannak, tehát tökéletes megoldás távmentésre is. Ennek a licenszelése komplex, így konkrét
igényre tudunk árat adni. Amennyiben a fenti mentések kiegészítéseként/helyett professzionális
megoldást választanak, úgy a fenti Ft/GB árral kell számolni, melyhez virtuális gépenként
hozzájön még egy havi licenszdíj, operációs rendszertől és alkalmazástól (pl. adatbázis) függően.

Árlista
6 hónap

1 év

2 év

Processzor (2 GHz/hó)

3’200 Ft

3’000 Ft

2’800 Ft

Memória (GB/hó)

1’800 Ft

1’600 Ft

1’400 Ft

90 Ft

80 Ft

70 Ft

Háttértároló (GB/hó)
Standard mentés (GB/hó)

140 Ft

Premium mentés (GB/hó)

170 Ft

Internet kapcsolat

maximális: 1 GBit, garantált: 100 MBit

További IP címek (db/hó)
Operációs rendszer

3’600 Ft
Hyper-V kompatibilis Microsoft és Linux rendszerek

SLA

99.5%, 24/7

Monitoring (e-mail értesítés)
BIOS szintű VM hozzáférés (KVM)
Rendszermérnöki óradíj

500 Ft /hó /gép
3’000 Ft /alkalom
12’000 Ft

Áraink az áfát nem tartalmazzák. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A fent meghatározott árak nem minősülnek
ajánlat tételnek és a megadott hűségidő vállalásával érhetőek el.
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