DATOVÉ CENTRUM ŠÁRKA

Datové centrum Šárka
Datové centrum jako
řešení pro zvýšení
bezpečnosti a
dostupnosti vašich
serverů.

Základní informace

Datové centrum Šárka nabízí optimální provozní podmínky
(teplota, vlhkost, bezprašné prostředí apod.) pro provoz
firemních serverů a ostatní ICT infrastruktury, a to včetně
nejvyšší úrovně fyzické bezpečnosti (ochrana vstupů,
protipožární ochrana, monitoring apod.). Služba vám umožní
podstatně zvýšit dostupnost služeb (SLA 99,5% a více),
a výrazně snížit náklady na elektrickou energii a správu
technologických prostorů. Datové centrum Šárka je napojeno
na
páteřní
sítě
řady
poskytovatelů
internetu
a telekomunikačních operátorů. Přístup do datového centra je
24 hodin denně.

Základní specifikace

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Pronájem uzamykatelných stojanů Rittal 42U, šířka
60cm, hloubka 100cm,
Pronájem prostor pro vlastní stojany
Napájení stojanů přes vyhrazené jističe 10A/16A/2x10A
ze dvou nezávislých větví
Standardní příkon do stojanu až 4,5 kW (dále dle dohody)
Prostory pro vzdálenou administraci s konektivitou na sál
Individuální řešení pro každého zákazníka (hmotnost,
příkon, bezpečnost apod.)
IP konektivita dle přání zákazníka (L2, L3, VPN, fyzické
propojení v rámci DC apod.)
Nepřetržitá fyzická podpora v místě datového centra
Nepřetržitý fyzický přístup pro zákazníky datového centra
L1 support – Service Desk s nepřetržitým provozem,
proaktivní dohled technologií a služeb, reporting, remote
hands apod.
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Nabízené služby

1.
2.

3.

Rack Housing – pronájem jednoho nebo více stojanů
pro umístění vlastní ICT infrastruktury
Server Housing – pronájem místa pro umístění
vlastních serverů, příp. dalších zařízení, v rozsahu 1U až
42U
Privátní datové centrum – pronájem místa, resp. části
datového sálu v datovém centru

Lokalita (adresa)

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

Výhody

o

Vysoká dostupnost vašich služeb – SLA 99,5% a více

o

Vysoká fyzická bezpečnost – trvalý dohled + elektronické
zabezpečení

o

Zálohované napájení – dva nezávislé okruhy UPS +
motorgenerátor

o

Redundantní konektivita – více nezávislých okruhů

o

Garantované provozní klimatické podmínky

o

Nízká cena za spotřebovanou elektrickou energii

Komu službu
doporučujeme?

Služba je zvláště vhodná pro společnosti, které poskytují
služby s vysokou dostupností (např. e-shopy, hostingové
společnosti, finanční instituce, společnosti poskytující
cloudové služby apod.) a jakýkoli výpadek těchto služeb
může představovat značnou finanční ztrátu (dle srovnání SLA
mezi vlastní serverovnou a datovým centrem může jít o
úsporu až 10% ze zisku).

Kontakt

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