RIEŠENIA:
Manažované
služby

Virtuálne
Datacentrum
Váš server s flexibilnými zdrojmi v našom cloude

Z pohľadu užívateľa je Virtuálne Dátové Centrum (VDC) ekvivalent
fyzického dátového centra, avšak z pohľadu administrátora
hlavné prednosti virtuálneho variantu spočívajú v neobmedzenej
flexibilite výpočtových zdrojov a v nižších investičných
a prevádzkových nákladoch.

Virtuálne Dátové Centrum (VDC) ponúka škálovateľné

serverovej infraštruktúry, operačných

výpočtové prostredie pre akékoľvek biznis aplikácie a

systémov, databáz a aplikácii je v rukách

nástroj pre administrátorov na efektívne a cenovo

certifikovaných BENESTRA profesionálov.

výhodné riešenie svojich IT potrieb. Základná

Vďaka preneseniu zodpovednosti za

myšlienka je vybudovať škálovateľné prostredie, ktoré

server, bezpečnosť a správu IT

umožní zvýšenie zdrojov podľa potrieb zákazníka a bez

infraštruktúry na BENESTRU, zákazník sa

ohrozenia biznis kontinuity. Zákazník ocení, že správa

môže sústrediť na iné dôležité úkony.

Výhody služby
Neprekonateľná dostupnosť

TCO (kompletné náklady na

Široká škála prídavných služieb:

služby a aplikácií

investíciu a jej prevádzku) znížené

SLA, backup, storage

Jednoduchosť a lepšia kontrola

na minimum – mesačný paušál za

VDC prevádzkované v BENESTRA

IT zdrojov

službu je priamy prevádzkový náklad;

dátovom centre, ktoré spĺňa

Obratnosť vo využívaní zdrojov

žiadny náklad na kúpu HW a jeho

najprísnejšie kvalitatívne kritéria pre

pri podpore dynamického biznisu

podporu

dátové centrá

Prevádzka služieb pod dohľadom

Ľahké nasadenie a zriadenie služby

Kompletný outsourcing umožní sa

BENESTRA expertov

zo dňa na deň

zákazníkovi sústrediť na svoje priority

BEZPEČNOSŤ

Popis riešenia

Prevádzka a monitoring pod dohľadom
certifikovaných odborníkov

VÝPOČTOVÉ A ÚLOŽNÉ ZDROJE
Najlepšie technológie určené pre biznis zákazníkov (VMware, Cisco and NetApp)

Niekoľko úrovňové oddelenie

na dosiahnutie najvyššej možnej flexibility a kontroly využívania

zákazníckych serverov – technologicky

Úplne zálohovaná architektúra – eliminácia neočakávaných výpadkov

zabezpečené

Prostredie dostupné okamžite

PROFESIONÁLNE SLUŽBY
Správa servera, operačných systémov,

KOMPLETNÉ RIEŠENIE
Backup dát, bezpečnosť na mieru, monitoring, manažment web aplikácia
a konzultačné služby
Služby môžu byť ušité na mieru podľa špecifických potrieb zákazníkov

databáz poskytnutá BENESTRA
certifikovanými profesionálmi
Žiadna starosť o software, aktualizácie a
správu – jednoducho všetko funguje

Stačí keď nám poviete o vašom obchodnom pláne a my Vám
navrhneme riešenie na mieru, zdroje podľa potreby,

Computing Unit

nakonfigurujeme a budeme prevádzkovať v našej správe.

(1 vCPU / 1 GB RAM)
Additional RAM

CPU
+ MEMORY

LICENSES

RESERVED
STORAGE

Server Operating System Images

Flexible and agile reallocation
within the environment
Multiples of 1 GB
Windows / Linux / Own

Resources usage statistics

+

Console access to the Server

+

Web-based control panel

+

VPS Management

Supported by a Professional
Service Team

Storage Space

VM 1

VM 2

VM 3

VM 4

OS Backup

Optional

DB Backup

Optional

Backup

Per VM

Firewall – customer configuration

Optional

Service Level Agreement

DMZ

Connectivity

VM B
PRODUCTION

BENESTRA, s. r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
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Tel.: +421 2 32 487 111
Fax: +421 2 32 487 222
E-mail: info@benestra.sk

ON DEMAND SERVER

Computing Power on Demand

VM A

Scalable up to 10 TB

Standard / Plus / Top
Internet / IP VPN / Ethernet
Adapts resources according to
customer’s needs

RAM on demand

N x 1 GB RAM + CPU on Demand

Virtual Machines Creation

+

Virtual Machines Scaling

+

Virtual Machines Copying

+

Virtual Machines parking

+

www.benestra.sk

