Housing
Umístění vašeho firemního serveru do kolokačního centra Dial Telecomu
připojeného k páteřní síti.
Služba HOUSING vám umožňuje umístit server do plně zajištěného a klimatizovaného kolokačního
centra Dial Telecomu a jeho připojení na páteřní optickou 10 Gbps síť. Bude tak zajištěna vynikající
dostupnost vašeho serveru k internetu i k firemní datové síti bez zatížení vlastního připojení
k internetu.
KOMU JE SLUŽBA URČENA
Služba je vhodná pro všechny firmy, které provozují
své vnitrofiremní aplikace na serverech nebo využívají web server a chtějí umožnit rychlý a kvalitní přístup ke svým prezentacím na internetu.
SLUŽBA UMOŽŇUJE
• prostor pro server ve standardním racku 19"
v klimatizovaném prostoru
• zálohované napájení serveru
• přidělení IP adresy pro server
• internetovou konektivitu (100 Mbps nebo 1 Gbps
port ve switchi)
• možnost nepřetržitého monitoringu dostupnosti
serveru
• uživatelskou podporu 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu
• přístup oprávněné osoby k serveru 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• bezpečnost serveru
– fyzická – přístup jen s doprovodem odpovědného
pracovníka helpdesku po ověření totožnosti, zabezpečovací systém, požární čidla

VÝHODY SLUŽBY
• vysokorychlostní a zálohované připojení serveru
díky jeho umístění přímo na páteři
• úspora nákladů na pořízení bezpečnostních
a technických systémů, klimatizace, zdrojů atd.
• prodloužení životnosti serverů vzhledem k umístění
v prostorách s optimálními podmínkami
• nepřetržitý kvalifikovaný dohled
TECHNICKÝ POPIS
Housing serverů v centrech Dial Telecomu je navržen
tak, aby bylo dosaženo maximální stability prostředí
a
dostupnosti
provozované
infrastruktury.
V datových centrech jsou provozovány spolehlivé
systémy pro dodávku elektrické energie zahrnující
UPS a motorgenerátory se zásobou paliva, zálohované připojení center k páteřním sítím Dial Telecomu, spolehlivé chladicí systémy a vysokou úroveň
síťové i fyzické bezpečnosti včetně protipožárních
systémů.

Servery v datových centrech Dial Telecomu jsou pod nepřetržitým dohledem kvalifikovaných
odborníků.
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