BUSINESS HOUSING
O vaše data se postaráme

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.

Odpovíte kladně alespoň na jednu z těchto otázek?
Potom je Business Housing služba pro vás.
P
otřebujete bezpečný prostor pro umístění vlastních technologií a nechcete investovat do vybudování datového centra?
Dosáhli jste maxima svého datového centra a hledáte nové prostory pro další rozšiřování?

Znamená pro vás výpadek webového obchodu, případně jiného interního systému, citelnou ztrátu?


¡
¡
¡

Svěřte péči o firemní data do našich rukou
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.
Naše datové centrum je provozováno na Tier III+ úrovni.
Nabízíme geografické řešení. K dispozici máme 4 centrály pro umístění vašich serverů:
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Výhody pro vás:
1

Dostupnost služeb

3

UPC nabízí nejvyšší standardy: spolupráce s předními
dodavateli HW a SW, smluvně garantované SLA
parametry jak provozu, tak servisu služeb. (připojení
datového centra z více směrů bez ohrožení při
nefunkčnosti jedné z přípojných linek, zálohované
napájení pomocí zdrojů UPS, automatické zapojení
dieselgenerátorů, dvouokruhové chladicí a hasicí
systémy).
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Přístup k nejlepším odborníkům
Pro organizaci je finančně nákladné mít odborníky
na všechno. Zákazníci UPC Business využívají „úspory
z rozsahu“. Pro jednotlivá řešení jsou vytvořeny týmy
specialistů a nejlepších odborníků. (proaktivní dohled
24/7, správa prostředí součástí služby, možnost
konzultace expertem na danou oblast).

Flexibilita
Můžete si zvolit, jestli pro vás bude výhodnější
tarifikace dle reálné provolávky nebo formou
měsíčního paušálu. V obou případech vám můžeme
garantovat, že výrazně snížíte telekomunikační
náklady díky výhodným sazbám do pevných
i mobilních sítí v ČR i zahraničí. Podrobné vyúčtování
jako i přehled hovorů pro jednotlivé linky jsou zdarma.
Stejně tak jako možnost si hlasové služby vyzkoušet.
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Úspora nákladů
Nižší nebo nulové náklady spojené s budováním
vlastních datových center s bezpečnostními parametry
našeho datového centra.(datové centrum pro více
klientů využívá „úspory z rozsahu“, při nižších nákladech
získáte kvalitnější prostředí, veškeré služby jsou hrazeny
měsíčně bez počáteční investice, platíte jen to, co
skutečně využijete).

Varianty služby:
VELIKOST PROSTORU

POČET FE
PORTŮ

POČET GE
PORTŮ

KONEKTIVITA

Business Housing S

1U, 2U, 4U

1

0

100 Mb

Business Housing M

14U (1/3 Rack), 28U (2/3 Rack

0

1

1 Gb

Business Housing L

42U (1/1 Rack)

0

1

1 Gb

Business Housing Individual

42U (1/1 Rack)

0

1

individuálně

VARIANTA SLUŽBY

Doplňkové služby:
¡

D odatečná konektivita


¡

KVM over IP** na vyžádání

¡

Dodatečné porty

¡

¡

Remote hands*

onzultační služby a nadstandardní asistence v rámci
K
správy infrastruktury

Varianty účtování
elektrické energie

Tarif1 - Spotřeba energie (dle příkonu na štítku zdroje)
Tarif2 - Spotřeba energie (měřená dle skutečné spotřeby)

SLA a podpora
Služba je monitorována v režimu 24/7/365 a dostupnost služby včetně reakčních časů je specifikována dle zvoleného typu SLA.
Standardně nabízíme 99,9 s maximální dobou opravy 16 h.

Další produkty UPC Business:
Internetové služby

Datové služby

Hlasové služby

Pro vaše uživatele zajistíme pohodlný
přístup k síti Internet prostřednictvím
lokální přístupové infrastruktury.
Postaráme se o bezproblémové
a rychlé převzetí služby ve zvolené
lokalitě včetně požadovaných
nastavení.

Propojíme vybranou lokalitu nebo
skupinu poboček do jedné lokální
nebo mezinárodní privátní sítě.
Zajistíme připojení s přenosovou
rychlostí několika Gb/s.

Volejte do všech veřejných pevných
i mobilních sítí na celém světě
a neplaťte ani korunu navíc. Efektivní
řešení vám zajistí profesionální
operátorská platforma. Skládá se ze
SIP serveru a billingového systému
s webovým rozhraním pro sledování
a administraci služby.

* Remote hands – vzdálená podpora / ** KVM over IP – vzdálený přístup k zařízení

844 55 66 77
velkoobchod@upcbusiness.cz
www.upcbusiness.cz

