Datové
centrum TCP
High density DC s vysokorychlostní
infrastrukturou a maximální
bezpečností

RYCHLOST — STABILITA — BEZPEČNOST

Dedikovaný server
••
••
••
••
••

Oprava serveru do 60 minut
K dispozici HW sestavy na míru
Připojení k internetu 1 Gbps a 1 x IPv4 adresa
Interní KVM součástí serveru
Proaktivní monitoring serveru ZDARMA

Rackhousing
••

••

••
••

Privátní datový sál
••
••
••
••
••

vpc

Stabilní napájení, chlazení
a internetové připojení
Garantujeme nekompromisní příkon
až 20 kW/rozvaděč
Juniper QFabric Infrastruktura 100 Gb ready
Rackové skříně o hloubce 1200 mm

Autonomní sál
Separátní systém vzduchotechniky a SHZ
Příkon 150 – 220 kW
Koncepce uzavřené studené uličky
Možnost zasídlení týmu v místě

Virtual Private Cloud
••
••
••
••
••
••

Servery pouhým naklikáním
Flexibilní využití výkonu
Podpora různých operačních systémů
Rychlé nastavení serveru
Detailní monitoring
Výhodné cenové podmínky

Výhody TCP Datového centra
••
••
••
••
••
••

Brilantní napájecí kaskáda složená z kvalitní UPS, motorgenerátorů
a vlastních napájecích traf
Geografické umístění v dojezdové vzdálenosti od Prahy
Přesný a efektivní způsob chlazení datových sálů
Fyzická bezpečnost datového centra navržena spolu s experty z NBÚ
Datové centrum navrženo a přizpůsobeno Cloud computingu
Síťová infrastruktura připojena nezávislými trasami
do předních peeringových center

Přínosy
••

Vysoká míra stability a dostupnosti

••

Podpora profesionálního týmu

••

Záložní lokalita v Písku

••

Řízené a monitorované prostředí

••

Optimalizace provozních nákladů

Dedikované servery

••

Individuální přístup

Jak rostou projekty našich zákazníků, rostou i hardwarové
nároky, které tyto projekty mají. Roste také odpovědnost
za bezproblémový a rychlý chod poskytované služby. To jsou
hlavní důvody, proč v takové situaci zákazníci volí jistotu
v podobě jasně dedikovaných fyzických strojů, na které svůj
projekt přesouvají. V takovém případě můžeme nabídnout
širokou škálu možností, ze kterých si vybere každý.

••

Osobní přístup k fyzickým serverům 24/7

••

Podpora různých technologií

••

Vysoce bezpečné prostředí

Rackhousing
Služba rackhousing zajišťuje pronájem prostoru pro celou vaši
infrastrukturu. Stabilní napájení, chlazení a vysokorychlostní
internet zajišťují bezpečné prostředí a dlouhý a stabilní výkon
vašeho HW. Především v případě rozsáhlejších projektů je
pronájem celých racků výhodnější než standardní housing
jednotlivých zařízení. Naše datové centrum navíc nabízí vysoký
standard služeb.

Privátní datový sál
Každý náš datový sál tvoří samostatný bezpečnostní a provozní
celek. Zabezpečení, chlazení, hašení i rozvody energií a dat jsou
separátní pro každý sál. Sály nabízí veškerý komfort moderního
datového centra s nejpřísnějšími nároky na vysokou úroveň
fyzické bezpečnosti. Sál je připraven pro certifikaci NBÚ až
do úrovně tajné.

Ceny housingu v datovém centru TCP
Položka

Součástí je

Měsíční poplatek

1/1 rack

Celý rack, duální napájení, průměrný rezervovaný příkon elektřiny 1 kW*, internetové připojení
100Mb RJ45 kabelem, 1 veřejná IP adresa, remote hands ve všední dny v době 8:00–16:00

9 900 Kč

1/2 rack

1/2 rack, duální napájení, průměrný rezervovaný příkon elektřiny 0,5 kW, internetové připojení
100Mb R45 kabelem, 1 veřejná IP adresa, remote hands ve všední dny v době 8:00–16:00

4 950 Kč

Remote hands mimo pracovní dobu

2 500 Kč

Další spotřebovaná 1 kWh nad rámec základní ceny

3 300 Kč

* 744 kWh/měsíc – 31 dní v měsíci, 720 kWh/měsíc – 30 dní v měsíci, 672 kWh/měsíc – 28 dní v měsíci. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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