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De ce InterConnect?
Având în vedere tendința de migrare a sistemelor informatice către "servicii în cloud", ne-am hotarât să
punem în valoare experienţa noastră în domeniu şi să iţi oferim o soluție fiabilă pentru aceasta necesitate.
Așa a luat naștere Datacenter-ul InterConnect, un ansamblu de produse şi servicii prin care iţi oferim odată
cu ultima tehnologie și experiența noastră, toate soluțiile de care ai nevoie pentru a-ți atinge atât obiectivele
de afaceri cât şi pe cele personale.

Datacenter-ul InterConnect dispune de facilități tehnice moderne prin care sunt implementate elemente
cheie ce contribuie la asigurarea funcționării neîntrerupte cât și a accesului serverelor găzduite într-o rețea
cu legături redundante de 40 Gbps la internet.
Experiența noastră precum și echipamentele performante de care dispunem, fac din Datacenter-ul
InterConnect un mediu profesionist, capabil să răspundă nevoilor și cererilor celor mai exigenți clienți.

Pe ce ne bazăm?
Pentru colocarea serverelor, Datacenter-ul InterConnect pune la dispoziție rack-uri cu dimensiuni standard de
800/1000/2000mm, toate rack-urile având cablaj electric individual cu putere de 3000 Watts și poate fi
dublată sau chiar triplată, in funcție de necesități. Totodată rack-urile sunt dotate cu echipamente top-of-therack Cisco ce oferă suport BGP respectiv IS-IS. Datacenter-ul InterConnect iți oferă și posibilitatea de a-ți
aduce propriul rack.

Se asigura conectivitate electrică și optică pentru fiecare rack, folosind cablu UTP CAT 6/7, respectiv fibra
optica single/multi mode în funcție de necesitați

Contorizarea energiei electrice respectiv al traficului de date se face independent pentru fiecare echipament,
fiind monitorizate constant pentru a preîntâmpina eventualele probleme, având la dispoziție personal instruit
pentru suport tehnic cât și pentru ”hands-remote”.
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Infrastructura electrică
Un element cheie al unui Datacenter este infrastructura electrică. Tocmai din acest motiv noi îţi putem
garanta un SLA de 99.9% dispunând de:
» două circuite diferite de alimentare cu energie electrică
» ups-uri online
» generator de energie

Controlul climei și al mediului
Evoluția echipamentelor tinde către minimizarea spațiului ocupat. Dimensiunile serverelor scad, însă căldura
degajată de acestea crește. Menținerea unei temperaturi optime (21°-23°C) este vitală pentru funcționarea
corectă a serverelor tale, dar acest lucru aduce după sine și un cost ridicat de întreținere. Găzduind
echipamentele tale in Datacenter-ul nostru scapi şi de aceste griji, deoarece beneficiezi de:
» patru sisteme independente de climatizare
» monitorizare constanta a temperaturii
» senzor fum

Securitatea și amplasarea locației
Securitate înseamnă: confidențialitate, integritate și accesibilitate. Datacenter-ul InterConnect respectă toate
normele de securitate pentru ca serverul tău să fie protejat asupra oricărui tip de intruziune prin:
» sisteme de securitate performante
» monitorizare video permanenta
» amplasare in zona ușor accesibila cu locuri de parcare
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Ce oferim?
Colocare echipamente
Cu acest serviciu beneficiezi de toate facilitaţile Datacenter-ului nostru (infrastructură fizică, alimentare cu
energie, ups, generatoare, conexiuni internet, echipamente de rutare si protecţie IP, securitate).
Mai mult, monitorizăm echipamentele colocate pentru a detecta din timp problemele.

Virtual Private Server (VPS)

Noi iţi punem la dispoziţie o tehnologie avansata care iţi va oferi pe termen lung o flexibilitate maximă
precum şi o securitate crescută a datelor tale.
Primeşti garanţia unei găzduiri performante fără a-ţi mai face probleme legate de echipamentul hardware.

Vrei un produs accesibil şi eficient care să corespundă cerinţelor tale? Daca eşti interesat de o oferta pentru
servere virtuale sau colocare echipamente, te invităm să accesezi pagina http://hosting.interconnect.ro .
Dacă ești interesat de alte servicii de telecomunicații accesați pagina principală http://interconnect.ro .
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