
[RackHousingDX]
Služba RackHousingDX nabízí nejvyšší míru housingu vašeho hardware v moderním 

bezpečném datovém centru úrovně Tier III v Praze. Poskytujeme špičkové možnosti 

konektivity včetně neměřeného provozu, připojení k  hlavním internetovým uzlům 

a také možnost zavedení dedikované bezpečné linky mezi vlastními prostory zákazníka 

a datovým centrem SafeDX. 

Podpora, flexibilní služby a  asistence jsou nepřetržitě k  dispozici. Dokážeme se 

přizpůsobit kapacitním i prostorovým požadavkům nejen v primárním datovém centru 

v Praze, ale poskytujeme také geograficky redundantní služby.



[Spolehlivost a bezpečnost ve standardu Tier III]
›  Bezpečné a moderní Tier III datové centrum. 

›  Uzamykatelné racky 48U Conteg RSF.

›  Nepřetržité fyzické zabezpečení budovy.

›  Víceúrovňová, elektronická a biometrická kontrola přístupu u vstupu do datového centra.

›  Redundantní řešení všech klíčových systémů [N+1].

[Moderní a diskrétní zázemí s doplňkovými službami]
›  Limitovaný počet zákazníků.

›  Asistenční a expertní služby v českém a anglickém jazyce.

›  Technická dílna s přímou Ethernet linkou do datového sálu.

›  Místnost na přípravu a práci s technickým vybavením.

›  Možnost pronájmu skladů a kanceláří, parkování přímo v areálu [Tier III]. 

[Snadno dostupná lokalita v Praze]
›  Geografická blízkost hlavním státním institucím.

›  Dojezdová vzdálenost do 20 minut ze všech kancelářských center v Praze.

›  Lokální uložení dat na známém a vždy dostupném místě s možností geografické redundance.

›  Zajištěný bezpečný přístup autorizovaným osobám 24/7.

Proč zvolit službu RackHousingDX

›  Hledám moderní a bezpečné zázemí pro správu a uložení dat.

›  Stěhuji firmu do nových prostor a nechci investovat do vlastního datového centra.

›  Požaduji profesionální služby zabezpečující správu a provoz technologií.

›  Potřebuji vybudovat datový sál na míru a nechci sám investovat do náročných technologií.

›  Hledám flexibilní kapacitu, která se bude přizpůsobovat mým okamžitým požadavkům, aniž bych 

musel sám investovat, a to včetně geografické redundance. 

Kdy využít službu RackHousingDX



›  Rack – uzamykatelný rack 48U Conteg RSF.

›  Buňka [POD] – uzamykatelná 16 x 48U studená ulička s racky s možností fyzického oddělení.

›  Čtyři oddělené datové sály, každý s kapacitou až 48 x 48U racků.

›  Rozvodné jednotky (PDU) pro každý rack.

›  Racky a PODy lze konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka.

Technická specifikace

›  Vysokorychlostní, redundantní konektivita do NIX [Neutral Internet eXchange], nezávislá na kon-

krétním poskytovateli.

›  Redundantní optické připojení [CETIN, ČDT, T-Mobile, Vodafone a Quantcom].

›  Dva nezávislé uzly internetového připojení [CeColo, TTC].

›  Neměřený internetový provoz přes 250/500 Mbps nebo 1 Gbps linku.

›  Možnost zřízení vlastní dedikované bezpečné linky.

Konektivita

›  Remote Hands 8/5.

›  Service Desk 24/7.

›  Hosting audit.

›  Garantovaná dostupnost služby, doba řešení incidentů a změnových požadavků se řídí potřebami 

zákazníka.

Podpora a konzultační balíčky

Service level agreement [SLA]



SafeDX s.r.o.
K Žižkovu 813/2
190 00 Praha 9
Vysočany

IČO: 045 85 119
DIČ: CZ 045 85 119

Společnost je zapsaná v obchodním  
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