VEGACLOUD®
Infrastruktura jako služba
Vegacloud® IaaS
Infrastruktura jako
služba jako optimální
řešení pro správu IT
infrastruktury.

Základní informace

Vegacloud® je produktem skupiny ELTODO, resp.
společností ELTODO, a.s. a Vegacom a.s. a nabízí ucelené
a spolehlivé služby v oblasti cloud computingu, jehož
základní službou je poskytování IT infrastruktury jako služby
(např. virtuální datové centrum, virtuální datové úložiště
apod.). Další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách
www.vegacloud.cz.

Základní specifikace

Služba Vegacloud® IaaS nabízí možnost pronájmu sdílené
IT infrastruktury takovým způsobem, aby ji bylo možné
spravovat
jako
vlastní
fyzickou
infrastrukturu.
Vegacloud® IaaS je vysoce dostupná, škálovatelná a flexibilní
služba určená zejména pro firemní produkční systémy
a databáze nebo třeba pro testování nových aplikací, bez
ohledu na velikost a zaměření firmy.

Platforma Vegacloudu®

Infrastruktura Vegacloudu® je postavena na nejnovějších
technologiích od společností IBM (IBM Flex System x240,
IBM Storwize V7000 a V3700) a VMware (vSphere 5.5).
Uživatelským rozhraním pro správu virtuálních serverů, příp.
virtuálních datových center je vCloud Director, tj. přístup
skrze zabezpečené webové rozhraní. Služba je nabízena ve
vysoce dostupném režimu, proto jsou veškeré prvky
hardwarové infrastruktury zdvojeny. Vzhledem k jednotné
platformě Vegacloudu garantujeme 100% kompatibilitu všech
jeho dílčích částí.
Jádro Vegacloudu je chráněno firewally řady SRX od
společnosti Juniper. Firewally dále disponují systémem
detekce a prevence proti průniku neoprávněných požadavků.
Pro backup a obnovu dat standardně využíváme produkt od
společnosti Veeam, jež umožňuje obnovu dat řádově do
několika minut. Součástí služby jsou i veškeré potřebné
licence.
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Nabízené služby

1.

2.
3.

Virtuální datové centrum – pronájem HW a SW
infrastruktury do úrovně operačního systému, v
požadované specifikaci. Ve virtuálním datovém centru je
dále možné vytvářet další virtuální servery.
Virtuální datové úložiště – pronájem HW a SW
infrastruktury, v požadované specifikaci.
Virtuální datový archiv – pronájem HW a SW
infrastruktury, v požadované specifikaci.

Lokalita (adresa)

Šárka Business Park, Lužná 591/4, Praha 6 – Vokovice

Výhody

o

Optimalizace nákladů – dle srovnání standardního
a cloudového řešení může jít o úsporu až 30% nákladů
(náklady na provoz, údržbu, obnovu a evidenci IT
infrastruktury).

o

Finanční hledisko – z finančního hlediska se jedná o
výhodu přesunu investičních nákladů do přesně
definovaných operativních nákladů.

o

Vysoká dostupnost vašich služeb – SLA 99,9% a více

o

Vysoká fyzická bezpečnost – trvalý dohled

Komu službu
doporučujeme?

Služba je zvláště vhodná pro dynamické společnosti, které
potřebují pružně reagovat na požadavky zákazníků nebo mají
více oddělených provozních pracovišť. Služba je rovněž
vhodná pro společnosti, jež se zabývají vývojem softwaru
nebo softwarových aplikací

Kontakt

ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: 261 345 636, 602 227 463
Fax: 261 341 556
Http://www.eltodo.cz
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