КОЛОКАЦИЯ
В SDC STOLNIK
Максимална сигурност
и удобство за вашия бизнес
Локацията има значение!
SDC Stolnik е разположен на 20 минути с кола от летище София, в непосредствена
близост до най-голямата подстанция на Балканите и на територията на Data Center Park Stolnik.

ЛОКАЦИЯ, ЛОКАЦИЯ, коЛОКАЦИЯ
Защо да използвате дейта център услуги?

•
•
•
•

Фокусирате се върху основната си дейност – оставяте поддръжката на нас (нови възможности)
Получавате надеждна, непрекъсваема и резервирана услуга (сигурност)
Ползвате вече изградена инфраструктура (спестяване)
Разполагате с денонощна професионална поддръжка (удобство)

6000 м2 обща площ

Stolnik
2x1 MW обща инсталирана
мощност (с възможност
до 150 MW)

100G резервирана оптична
свързаност
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В SDC Stolnik получавате:
One Stop Shop – пълен набор от телеком услуги

Гарантиране на качеството на услугите (SLA)

100% резервирано захранванe и климатизация

Възможност за свързване с избран от Вас
доставчик (carrier neutral)

25°С температура и 50% относителна
влажност на въздуха – гарантирани

24/7 денонощен център за наблюдение на
услугите (NOC)

24/7 физическа охрана, видео наблюдение
и контрол на достъпа

Онлайн портал за клиенти (my.neterra.net)
TIER III дизайн

Системи за защита от външни фактори –
пожароизвестителна, пожарогасителна
и детекция на вода

Сертификации - ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001,
PCI DSS

ДЕЙТА ЦЕНТЪР УСЛУГИ
Wholesale/White label услуги
Колокация за клиенти с нужда от големи мощности и пространства

Колокация на:
- самостоятелна стая
- етаж от сграда
- цяла сграда

Retail/Колокация за бизнес клиенти
Колокация
на rack

Колокация на
¼ или ½ rack

Колокация
на rack unit

Колокация
на footprint

Колокация
на клетка

Cross-connect
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Handson-site

Всички услуги се предоставят с различно ниво на резервираност и цени.

STARTER (Tier I)

BASIC (Tier II)

STANDARD (Tier III)

Захранване

1

1

2

UPS, резервираност

N

N+1

2N

Време на батерии, мин

5

10

15

Дизел генератор

N*

N*

2N

24 ч.

48 ч.

72 ч.

N

N

N+1

вентилация

климатизация

климатизация

Максимална температура, C°

35

28

25

Пожароизвестяване

да

да

да

ръчно

автоматично

автоматично

не

не

да

99,67 %

99,75 %

99,99 %

Време на генератор (пълен товар)
Охлаждане, резервираност
Контрол на температурата, тип

Пожарогасене
Детекция на вода
SLA, %
Сертификати

ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001, PCI DSS

Hands-on-site

1 ч.

Охрана

24x7

Поддръжка

8x5

Наблюдение на мрежата (NOC)

24x7

Онлайн портал за клиенти

my.neterra.net в реално време

*брой машини, необходими да извършат работата

Базова колокация
Базова
колокация
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Услугата дава възможност за колокация
на Вашето оборудване в специално
оборудвани зали за дейта майнинг
с контролирана температура и
запрашеност на въздуха.

