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CloudStore
Virtuálny server pre každého

Dynamické zdroje a užitočné aplikácie.
Služba CloudStore Vám sprístupní dynamické virtuálne prostredie za atraktívne ceny. Nakonﬁgurujte si server
podľa vlastných požiadaviek. K dispozícii je široká škála operačných systémov, sieťových služieb, a rozmanitá
paleta užitočných aplikácii. Vďaka jednoduchému rozhraniu dokážete meniť parametre služieb na počkanie.
CloudStore predstavuje silný nástroj, ktorý je cenovo dostupný pre každého zákazníka.

Služba CloudStore je vhodná pre stredné a menšie

Služba okrem infraštruktúry prináša

ﬁrmy, ale aj živnostníkov. Podľa vlastných potrieb si

aplikačnú vrstvu. K dispozícii sú pred-

zákazník vyberie virtuálny server na prevádzku svojich

pripravené inštalácie (databázy, CMS),

služieb. Okrem výpočtových zdrojov má zákazník na

ako aj aplikácie, ktoré nainštaluje

výber z veľkého množstva operačných systémov,

a prevádzkuje BENESTRA (zdieľanie

ale môže si nainštalovať aj vlastný. K virtuálnemu

dát, bezpečnosť, sieťové nástroje).

serveru je možné pripájať ďalšie sieťové disky.

A to všetko v rámci jedného rozhrania.

Využitie služby

Výhody služby
Cenovo efektívny server a doplnkové služby

Zaistenie kontinuity Vášho podnikania

Široký výber operačných systémov

Zdielanie dát s možnosťou nastavenia skupinových

SSD disky pre vysoký výkon a rýchlu odozvu

a/alebo individuálnych užívateľských práv

Klonovanie produkčného prostredie servera

Archivácia dát v súlade s právnymi a účtovnými

Možnosť pripojiť k serveru sieťový NAS

predpismi a zaistenie ich trvanlivosti

alebo lokálny storage

Efektívne jednorazové / nárazové využitie

Možnosť automatickej zálohy každý deň

výpočtových zdrojov (projekty, kampane, atď.)

Možnosť inštalácie viacerých aplikácií

Vzdialená správa servera a aplikácií kedykoľvek

Nulové investície do nákupu HW

a kdekoľvek na svete

CloudStore

Prehľad služieb:
Služba

Detail

Virtuálny Privátny Server (VPS)

Plnohodnotné virtuálne servery podľa vlastného výberu

Virtuálny Dedikovaný Server (VDS)

Vysoko výkonné servery s vyhradeným diskovým subsystémom

Operačný systém

Na výber z 12 OS (MS Windows, CentOS, Debian, Ubuntu, atď.)

One click aplikácie

Nextcloud, Safetica Auditor, MailStore, atď.

NAS Storage

Externé úložisko pripojené ako ďalší sieťový disk

NAS Backup

Externé úložisko pripojené ako ďalší sieťový disk s ochranou dát RAID 5

Direct Storage

Externé diskové úložisko s redundantne uloženými dátami na diskových poliach

Backup disc

Externé diskové úložisko pre zálohovanie aplikačných dát zo zákazníckeho servera

Prehľad operačných systémov a aplikácií:

BENESTRA, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovak Republic

Tel.: +421 2 32 487 111
Fax: +421 2 32 487 222
E-mail: info@benestra.sk

www.benestra.sk

