
Virtual Private Server
VPS

Performant. Securizat. Scalabil.



Servere virtuale configurabile în funcție de 
necesități, în locații georedundante.

Bun venit în viitor!
Tranziția în Cloud vă permite să eficientizați și să reduceți 
cheltuielile departamentului IT. Beneficiați de un grad sporit 
de flexibilitate și control al infrastructurii în Euro Data Center 
sau IBM Petrom City.

Propriul server VPS în 3 pași!

EUDC vă oferă configurații de pornire orientate pe procesare, 
memorie sau echilibrate. 
Puteți adăuga sau modifica în funcție de cerințele dvs:
Procesoare / Memorii RAM / Spații de stocare / Sisteme de operare / 
Firewall-uri / Solutii Anti-virus / Aplicații baze de date

CONFIGURARE1

Testați soluția gratuit! Poate că ați sub- sau supradimensionat sistemul. 
Nu este nicio problemă. Puteți scala flexibil.

TESTARE2

După ce ați verificat și testat soluția personalizată, serverul virtual este 
gata de lansare. Totul în doar câteva minute.

LANSARE3

PERFORMANT

prin procesoare de vârf, switching 
10Gbps, fibre channel storage.

SCALABIL

flexibil fără downtime la 
disponibilitate resurse.

TRAFIC

outbound nelimitat pentru oricare 
dintre conexiunile oferite.

SUPORT

24/7. Migrarea inițială, provizionarea 
OS și scalarea sunt incluse.

SECURITATE

protocoale de autentificare, 
confidențialitate si integritate.

CONFIGURATOR

personalizați mașinile virtuale cu 
resurse și aplicații dedicate.



Public sau Private Cloud

EUDC pune la dispoziția companiilor un serviciu de Public sau Private Cloud bazat pe 
infrastructura High Performance Computing virtualizată cu tehnologia VMware 
vSphere și vCloud Director. Acesta permite crearea rapidă și facilă a unui server virtual 
sau a unui cluster de servere virtuale, configurabile în funcție de necesitățile fiecărei 
organizații și găzduite pe mașini virtuale fizice performante, redundante.

High Performance
Next-gen Intel Xeon Scalable Processors, 10Gbps Nexus 7K switching și Fibre 
Channel SAN Storage oferă performanțe ridicate pentru operațiuni eficiente în mediile 
de cloud.

Scalabilitate Flexibilă
NiNivelul Core de virtualizare implementat în Euro Data Center permite scalare flexibilă 
fără downtime la disponibilitate resurse compute și storage.

Trafic Nelimitat
La EUDC credem în libertatea de a genera trafic în internet. De aceea oferim clienților 
noștri trafic outbound nelimitat pentru oricare dintre conexiunile oferite. Carrier 
Neutral.

Suport Tehnic
MigMigrarea inițială, provizionarea OS și scalarea sunt incluse. Remote hands 24/7 
conform EUDC TCG și SLA. Sunteți pe mâini bune!

Securitate
Protejați-vă cu Cisco ASA 5xxx Series sau FortiNet și beneficiați de protocoale de 
autentificare, confidențialitate și integritate a datelor. VPN sau 24/7 monitoring și 
rapoarte personale.

Configurator VPS
FiecaFiecare business are nevoi diferite. De aceea, la EUDC, vă puteți configura 
personalizat mașinile virtuale cu resurse și aplicații dedicate nevoilor dumneavoastră 
folosind configuratorul VPS EUDC.

Contactați specialiștii EUDC pentru un Demo gratuit și convingeți-vă de performanțele 
serverelor virtuale (VPS).
Virtualizați pe sisteme IBM System X, Cisco Nexus 7K și IBM Storwize.
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