IAAS - Съхранявайте и управлявайте
данните си в гъвкава
и сигурна среда!
Ние от Neterra.Cloud ви помагаме да изберете най-подходящото
и ефективно техническо решение за вашите бизнес цели,
конкретните ви нужди и планиран бюджет. Вашите облачни
сървъри или наети физически сървъри ще бъдат готови в
рамките на няколко минути.
Спестете ненужни разходи за оборудване и поддръжка.

Клауд и наети сървъри на един клик разстояние: client.neterra.cloud
Облачни NVMe сървъри

Съкратете времето за започване или
разширяване на вашия бизнес!

►
►
►
►
►

Плащате само толкова, колкото ползвате
Създавате сървър за по-малко от минута
Без нужда от дългосрочно обвързване
Онлайн достъп от всяка точка на света
Високопроизводителни и бързи NVMe клауд
сървъри с професионален клас хардуер и
последно поколение Intel Platinum процесори

Сървъри под наем

Вдигнете физически сървър за по-малко
от 10 минути!

► Сървъри с висококачествени компоненти
► Два захранващи модула, осигуряващи
непрекъсваемост на работата

► Пълен отдалечен достъп чрез IPMI контролер
►
►

Скалируема клауд платформа –
ползвайте толкова колкото ви е нужно!

neterra.cloud

contact@neterra.net

neterra.net

+359 2 975 16 16

►
►

с отделна свързаност и отделен IP адрес
Без първоначална инвестиция, само
фиксиран месечен разход
Избор между готова или създадена от вас
конфигурация
24/7 проактивна поддръжка и наблюдение
на услугите
Самостоятелен несподелен сървър
(вместо споделен хостинг)

помага на вашия бизнес:
► Инсталираме, конфигурираме и администрираме

всички видове сървъри.

► Денонощно наблюдаваме вашите системи и

ползвани услуги.

► Известяваме ви за проблеми и ви препоръчваме

начини за разрешаването им.

► Доставка и монтаж на оборудване и резервни

части.

► Осигуряваме ви високоскоростна свързаност

с Tier-1 доставчици и надежден достъп до
световния интернет.

► Предоставяме достъп до напълно резервирана

мрежа.

► Имаме решение за защита на вашите данни.
► С нарастването на вашите нужди ние

активираме необходимия ресурс.

► Споделяме полезен опит и ценна информация

на blog.neterra.cloud

Фокусирайте се върху основната си дейност и оставете грижата
за IT инфраструктурата в ръцете на нашите експерти!

Оборудването ви е в сигурна среда:
Tier III дейта център – SDC
24/7 контрол на достъп
Жива охрана и видеонаблюдение
Глобална свързаност
Непрекъсваемо електрозахранване и климатизация

sdc.bg
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