[BareMetalDX]
Služba BareMetalDX je pronájmem dedikovaných bare-metal serverů a úložišť
poskytujících nejvyšší možnou míru přístupnosti, spolehlivosti a výkonu pro klienty,
jejichž podnikání vyžaduje vysokou dostupnost privátního výpočetního výkonu.
Spravujeme vysoce výkonný, cenově efektivní hardware s vynikajícími možnostmi
konektivity, včetně neměřeného provozu a připojení k hlavním internetovým uzlům.
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.

Proč zvolit službu BareMetalDX
[Spolehlivost a bezpečnost ve standardu Tier III]
› Bezpečné a spolehlivé služby v prostředí Tier III datového centra.
› Individuální dedikovaná řešení.
› Managed služby s podporou v českém a anglickém jazyce.
› Servisní podpora formou Remote Hands 8/5 a Service Desk 24/7.
› Vzdálený administrátorský přístup prostřednictvím integrovaného software.

[Široká nabídka výkonného hardware a doplňkových služeb]
› Flexibilní a výkonný hardware značek HPE, Intel, Cisco poskytovaný za bezkonkurenčních cenových
podmínek.

› White-box řešení na míru od společnosti Foxconnn s vynikajícím poměrem cena/výkon.
› Úpravy hardware na míru dle požadovaného pracovního zatížení v průběhu čerpání služby.
› Možnost PoC/testování hardware konfigurací před spuštěním služby.
› Doplňkové služby a servisní podpora technologických partnerů.

[Úspora nákladů na provoz IT infrastruktury]
› Dlouhodobý pronájem hardware bez nutnosti kapitálových investic a starosti o obnovu.
› Flexibilní úpravy dle aktuálních kapacitních požadavků, platíte pouze zdroje, které potřebujete.
› Absence režijních nákladů virtualizačních platforem umožňuje zvýšení celkové výkonnosti.
› Plná kontrola nad zdroji, za které platíte.
› Nepřetržitý monitoring serverů a garantovaný servis minimalizuje ztráty zapříčiněné výpadky
na minimum.

Kdy využít službu BareMetalDX
› Plánuji obnovu zastaralého hardware.
› Potřebuji flexibilně reagovat na kapacitní požadavky [zvyšování a snižování výpočetní kapacity].
› Nechci sám investovat, ale upřednostňuji flexibilní pronájem moderního hardware a ušetřit.
› Potřebuji záložní infrastrukturu s kapacitní flexibilitou včetně geografické redundance.
› Hledám možnosti kombinace výkonného značkového hardwaru pro klíčové systémy s cenově
efektivním hardware pro rutinní činnosti.

Technická specifikace
› Služba je dodávána individuálně dle požadovaných parametrů každého zákazníka [CPU, RAM, GB].

Konektivita
› Vysokorychlostní, redundantní konektivita do NIX [Neutral Internet eXchange], nezávislá
na konkrétním 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.

Podpora a konzultační balíčky
› Remote Hands 8/5.
› Service Desk 24/7.
› Hardware audit.

Service level agreement [SLA]
› Garantovaná dostupnost služby, doba řešení incidentů a změnových požadavků se řídí potřebami
zákazníka.
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