BUSINESS HOUSING

V našem datovém centru jsou vaše data
v bezpečí

UPC Business Housing nabízí komplexní systém ochrany vašich nejcennějších
datových informací. Maximální zabezpečení vašich dat je pro nás naprostou
samozřejmostí, a proto v našem datovém centru využíváme jen to nejmodernější
technické zázemí. Byznysové problémy, způsobené nefunkčností systému,
nebo dokonce ztrátou dat, tak pro vás budou minulostí.

Záleží vám na vašich datech? Pak neváhejte využít naši službu
Business Housing splňující parametry Tier III+
Služba Business Housing zprostředkovává umístění fyzického serveru zákazníka do prostoru datového centra poskytovatele
včetně jeho připojení k internetu, zajištění a garantování dalších provozních parametrů. Ocení ji zejména zákazníci, kteří chtějí
provozovat své služby na vlastních serverech v bezpečné lokalitě připojené na robustní optické páteřní síti UPC Business.
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Business Housing garantuje zajištění maximální dostupnosti služby včetně kvalitní konektivity pro technologie zákazníků díky
poskytování pevného a nesdíleného připojení až do desítek Gbit/s.

Parametry datového centra:
¡ 
Celkový počet pozic na jeden rack až 42 U

¡ 
Dva nezávislé okruhy napájení do každého racku

¡ 
Maximální příkon na jeden rack až 7,1 kW

¡ 
UPS a záložní dieselgenerátory (N + 1)

¡ 
Teplotní čidlo pro každý stojan

¡ 
Dvojité podlahy

¡ 
Regulovaná teplota (22 ±2 °C) a relativní vlhkost (60—80 %)

¡ N
abízíme geografické řešení. K dispozici máme 4 centrály
pro umístění vašich serverů: Praha TTC Malešice, Praha
Vegakom Divoká Šárka, Brno technologická centrála,
Ostrava technologická centrála

¡ 
Systém detekce požáru a automatický hasicí systém
¡ 
Systém detekce úniku kapalin a uzavírání okruhů
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Napojení na stabilní národní
a nadnárodní sítě
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¡ 
Přímé propojení s více než 500 sítěmi
¡ 
Vícenásobný přístup do páteřní sítě UPC

Profesionální služby
zabezpečující správu
a provoz technologií
¡ 
Klíčové systémy napájení, klimatizace, požární
ochrany, síťové konektivity a směrování
v redundanci min. N+1

¡ V
lastní optické propojení do většiny peeringových
uzlů NIX.CZ

¡ 
Systém automatického zhášení realizovaného
inertním plynem
¡ 
Z áložní dieselgenerátory a UPS
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Vysoká spolehlivost a bezpečnost
¡ 
Splnění parametrů Tier III+

Jeden z elementů komplexního
zákaznického řešení

¡ 
Garantované SLA ve výši 99,9 %

¡ 
Business Internet

¡ 
D ohled 24/7/365

¡ 
Business Data
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¡ 
Business Hlas

222 999 111
Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00

firma@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz
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