Praktyka pokazuje że dane coraz częściej przechowywane są w dedykowanym Data
Center. ZGODA.NET oferuje usługi pozwalające na utrzymanie systemów
informatycznych w profesjonalnym centrum danych. Utrzymujemy urządzenia i usługi
klientów w dwóch centra danych w Exatel - (Hala Kolokacji Mory firmy Exatel w
Warszawie , oraz hala InterXion w Kopenchadze).
Posiadamy 50% udziałów w Polsko-Duńskiej firmie any.cloud zajmującej się
zaawansowanymi usługami wirtualizacji i świadczeniem usług w chmurach
obliczeniowych.
Własna powierzchnia w podstawowym DataCenter znajduje się na terenie firmy Exatel.
Jest specjalnie przygotowane do celów utrzymania systemów informatycznych,
wyposażone min. w:
•
•
•
•
•

niezależne podłączenia energetyczne od dwóch stacji transformatorowych
agregaty prądotwórcze z zapasem paliwa na 72 godziny
redundantne klimatyzatory
system p. pożarowy z gaszeniem gazem
kontrolę dostępu /Monitoring Video.

Poza obiektem fizycznym w którym znajdują się nasze systemy, infrastruktura sieciowy
jest wyposażona w następujące rozwiązania:
•
•
•
•

redundantne podłączenia do węzła internetowego operatora do dwóch różnych
urządzeń sieciowych.
protokół BGP który dba o właściwy rozkład ruchu.
dla naszych celów przygotowane są dwa łącza 1Gbit/s
od największego Polskiego punktu wymiany ruchu - PL-IX dzieli nas jeden „skok”
BGP

Ważniejsze usługi DNS,MX oraz dane z kopii zapasowych są rozłożone pomiędzy dwoma
DataCenter. W naszych Data Center możemy:
•
•
•
•
•

utrzymywać Państwa usługi - klasyczny hosting.
zapewnić niestandardowe rozwiązania hostingowe (np dedykowany serwer SFTP,
dedykowany serwer FTP o dowololnej konfiguracji)
kolokować Państwa maszyny fizyczne
kolokować Państwa maszyny wirtualne
udostępnić maszynę wirtualną o dowolnych parametrach i zapewnić dostęp do niej
już po 30 minutach od złożenia zamówienia.

Najwyższej klasy bezpieczeństwo, zgodność z wymaganiami GIODO:
•

Dedykowane, sprzętowe rozwiązanie firewall, klasy enterprise oparte o
rozwiązania Cisco Systems.

•

Posiadamy profesjonalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgłoszonego
do rejestru ABI prowadzonego przez GIODO.

Na stałe dysponujemy specjalistami z wiedza potwierdzoną certyfikatami:
•
•
•
•
•

Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco

Data Center Networking Infrastructure Design Specialist
Collaboration Architecture Design Specialist
Advanced Wireless Design Specialist
Certified Design Associate
Certified Network Associate.

Wirtualizacja
Dzięki rozwiązaniu wirtualizacji uzyskasz pełny dostęp do swojego serwera z każdego
miejsca. Nie będzie już potrzebny fizyczny serwer, który nie tylko zajmuje miejsce i
zużywa energie, ale wymaga również serwisowania, wykonywania kopii zapasowych i
naprawiania w przypadku awarii.
Serwer wirtualny jest modyfikowalnym serwerem, który może być rozbudowywany lub
ograniczany zgodnie z potrzebami.

Zalety wirutalizacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brak konieczności konserwacji sprzętu
Ogromna oszczędność energii
Brak kosztów sprzetu i serwisu
Redundancja wszystkich urządzeń
Zwiększone bezpieczeństwo
Zapora typu Dual Firewall
99,9% gwarantowanego czasu bezawaryjnego działania
5-punktowy system bezpieczeństwa dla środowiska fizycznego
Całkowicie redundantny system pamięci masowej
Łącze światłowodowe zapewniające maksymalną szybkość działania sieci
Hosting InterXion z dostępem do ponad 400 dostawców usług internetowych
Wirtualizacja za pomocą vmWARE Enterprise Plus

Zapraszamy do kontaktu z nami:
ZGODA.NET | +48 22 100 34 44 | biuro@zgoda.net

